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Pakar Sebut Ekonomi Perikanan RI Tengah Alami Resesi, Ini 

Sebabnya 
 

KeuanganNegara.id - Peneliti ekonomi kelautan Suhana mengatakan 

kondisi kelautan dan perikanan Indonesia saat ini sedang tidak baik. 

Bahkan, secara ekonomi, sektor perikanan pada kuartal III 2020 mengalami 

resesi.  

 

Menyitir Data Badan Pusat Statistik, Suhana mengatakan dalam dua 

triwulan berturut-turut, pertumbuhan ekonomi perikanan mengalami 

kontraksi. Pada triwulan II terkontraksi 0,36 persen dan triwulan III 

terkontraksi 1,03 persen. “Ini merupakan kondisi terburuk dalam sejarah 

ekonomi perikanan. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar dia 

dalam acara Ngobrol Tempo.  

 

Pada masa krisis 1997-1998, kata Suhana, perikanan menjadi salah satu 

sektor berjaya dan tahan krisis ekonomi. Tapi dalam satu tahun terakhir ini, 

ia melihat ekonomi perikanan justru mengalami kondisi yang buruk. “Ini 

mengalami resesi.”  

 

Kondisi ini, menurut Suhana, juga dialami oleh para nelayan di lapangan. 

Hal itu tercermin dari nilai tukar nelayan yang pada triwulan kedua misalnya 

ada di bawah 100. Artinya pendapatan nelayan jauh lebih kecil dari 

pengeluaran yang harus dikeluarkan keluarga nelayan.  

 

“Artinya besar pasak daripada tiang. Sudah terpuruk karena ekonomi juga 

alami resesi, pasti berdampak ke nelayan dan budidaya ikan,” kata Suhana. 

Namun demikian, ia melihat nilai ekspor Indonesia secara umum naik. 

Walau, kalau dilihat secara detail beberapa negara tujuan ekspor alami 

penurunan.  
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Misalnya saja ikan kerapu hidup yang diekspor ke Hong Kong turun 50-60 

persen sampai triwulan III. Baca juga:   Apindo: Target pertumbuhan 

ekonomi 5% di tahun 2021 berpeluang tercapai “Kita tertolong sama udang 

yang diekspor ke Amerika yang mengalami peningkatan. di triwulan III, 

ekspor kita tumbuh hampir 9 persen. Tapi itu secara global. Di satu sisi 

impor kita naik,” kata Suhana.(msn) 

 

Artikel ini telah tayang di https://keuangannegara.id/nasional/pakar-sebut-

ekonomi-perikanan-ri-tengah-alami-resesi-ini-sebabnya/   
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Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Perlu Evaluasi Regulasi 

Lobster 
23 Desember 2020 

 

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive 

Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan merekomendasikan kepada 

Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk 

segera melakukan evaluasi terkait regulasi pengelolaan lobster yang 

dikeluarkan KKP. 

 

“Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 12/2020,” kata Moh Abdi Suhufan, Rabu. 

 

Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait 

pengelolaan lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan 

keputusan akhir juga bisa obyektif. 

 

Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang 

lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada 

kegiatan budidaya dalam negeri. 

 

Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan 

Indonesia itu juga menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri 

baru sudah bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP. 

 

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama 

S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari 

segi hulu hingga ke hilir. 

 

Menurut Tama sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara 

lain terkait kuota. Berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang ke 
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ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak 

mendapatkan izin ekspor. 

 

Penentuan satu perusahaan kargo yang memonopoli ekspor benih 
lobster. 
Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa 

menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah 

berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

 

Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti China. Sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster.(lal) 

 

Sumber : https://nusadaily.com/business/menteri-kelautan-dan-perikanan-

baru-perlu-evaluasi-regulasi-lobster.html 
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Kebijakan Ekspor Benih Lobster Dinilai Rugikan Nelayan 

SARIAGRI.ID - SELASA, 7 JULI 2020 | 14:38 WIB 

 

SariAgri -Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) telah mengeluarkan 

kebijakan terkait ekspor benih lobster yang menuai pro dan kontra. Bagi 

mereka yang kontra, kebijakan tersebut dinilai merugikan nelayan. 

 

“Menurut saya (kebijakan ekspor benih lobster) kelebihannya tidak ada, dari 

segi ekonomi justru malah merugikan nelayan sendiri. Karena 

seharusnya  dia bisa menjual dengan ukuran yang siap konsumsi, yang 

harganya jauh lebih mahal, sekarang justru yang menikmati adalah para 

eksportir yang berkolaborasi dengan pengusaha di Vietnam,” ujar Tenaga 

Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Suhana, saat 

dihubungi SariAgri.id, Selasa (7/7/2020). 

 

Suhana mengemukakan, Vietnam merupakan negara yang memiliki 

ketergantungan benih lobster kepada Indonesia. Ketika pasokan benih 

lobster yang dimilikinya sudah banyak, mereka akan dengan mudah 

mengirim lobster ke negara Cina yang dianggap sebagai pasar utama 

lobster. 

 

“Kan pasar utama lobster konsumsi hidup itu kan Cina, nah biaya kirim dari 

Vietnam ke Cina itu jauh lebih murah, sehingga kalau misalnya itu tidak 

dihentikan produksi budidaya Indonesia yang notabene dari pembudidaya 

kita akan kalah bersaing di pasar China,” ungkapnya. 

 

Dari sisi nelayan, lanjut Suhana, dengan kebijakan tersebut akan 

mendapatkan harga jual lebih rendah karena menjual dalam bentuk benih, 

bukan untuk kebutuhan konsumsi. 
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Suhana menilai, produksi lobster Indonesia akan kalah bersaing dengan 

Vietnam karena harga jual lobster dari Vietnam ke pasar China akan jauh 

lebih murah. 

 

“Indonesia sendiri tidak akan bisa bersain ketika itu di ekspor ke China, 

karena pasti Vietnam akan jauh lebih murah dibanding yang dari Indonesia. 

sehingga tidak ada untungnya sebetulnya, apa lagi ditambah tingkat 

eksploitasi terhadap benih lobster akan semakin tinggi” terangnya. 

 

Suhana menjelaskan, eksploitasi benih lobster akan meningkatkan 

predator. Biasanya, predator benih lobster berasal dari alam, kini dengan 

adanya kebijakan tersebut bertambah yaitu para penangkap benih. 

“Pertama predator dari benih lobster selama ini dari alam, dimangsa 

oleh ikan yang lebih besar. Sekarang kalau dieksploitasi benihnya secara 

massive maka predatornya nambah, yaitu para penangkap benih lobster 

ini, sehingga tekanan terhadap benih pasti akan makin tinggi dan tidak perlu 

lama bisa terancam,” jelasnya. 

 

Jika kebijakan tersebut untuk peningkatan ekonomi negara dan nelayan, 

lanjut Suhana, perlu dijadikan komoditas ekspornya adalah ukuran lobster 

yang sudah siap dikonsumsi. Suhana menilai, Indonesia memiliki 

sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. 

 

“Bagusnya dibesarkan, kemudian dijual dalam bentuk yang siap konsumsi 

jangan benih, kalau benih tidak ada manfaatnya. Terlebih sampai sekarang 

pendapatan benih masih sangat kecil sekali per 1000 ekor hanya Rp.250, 

sehingga tidak ada pendapatan negara sebetulnya,” sarannya. 

 

Pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut, lanjut Suhana, yaitu 

Vietnam sebagai negara tujuan ekspor dan eksportir. berdasarkan data 
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yang di,ilikinya, dia mengatakan perbandingan harga jual benih lobster di 

Lombok dengan Vietnam berbeda jauh. 

 

“Data yang saya punya hasil riset dari jurnal internasional, perbandingan 

harga di Lombok sama Vietnam. Di Lombok dia beli (benih lobster) kurang 

dari 1 dolar, tapi dia jual ke Vietnam dia bisa laku di atas 13 dolar per ekor. 

Sangat wajar apabila ekspor benih kemarin dia sewa pesawat sendiri 

pesawat khusus,” pungkasnya. (Arif Ferdianto) 

 

Sumber : https://perikanan.sariagri.id/57938/kebijakan-ekspor-benih-

lobster-dinilai-rugikan-nelayan 
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Ini Penyebab Nelayan Tradisional Semakin Berkurang 

Oleh Ulil Albab Alshidqi - 22 Juli 2020  
 

Serat.id – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan 

(KIARA), Susan Herawati, mengungkapkan jumlah nelayan tradisional di 

Indonesia dalam dua tahun terakhir megalami penurunan secara 

drastis.  Tercatat data terakhir yang berhasil dihimpun KIARA pada 2019 

Indonesia hanya memiliki 2,2 juta nelayan tradisional, turun dari tahun 2018 

yang memiliki 2,7 juta nelayan tradisional. 

 

“Penurunan nelayan cukup tinggi dan kami melihat bahwa hal ini berasal 

dari konflik ruang yang terjadi di pesisir dan pulau pulau kecil,” kata Susan 

Herawati, dalam diskusi daring bertajuk “Masa Depan Kebijakan Kelautan 

dan Perikanan di Indonesia”, Selasa. 21 Juli 2020 kemarin. 

 

Konflik ruang yang dihadapi nelayan tradisional di antaranya reklamasi, 

pertambangan pantai, konflik wilayah pariwisata. Sayangnya, menurut 

Susan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edy Prabowo, dinilai tidak 

pernah hadir merespon penyelesaian konflik ruang nelayan tradisional 

tersebut. 

 

“Ini menjadi catatan merah, mandat terbesar Kementerian Kelautan dan 

Perikanan mengurusi laut, malah lebih suka  mengurusi yang dasarnya 

komoditi seperti benih lobster, cantrang, ekspansi udang, dan lain 

sebagainya, ” ujar Susan menjelaskan. 

 

Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Pusat Kajian Pembangunan 

Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana mengakui kesejahteraan 

nelayan pada tahun ini mengalami kemunduran serupa dengan kondisi 

yang terjadi sebelum tahun 2014. Ia merujuk berdasarkan data Badan 

Pusat Statistika (BPS) yang menunjukan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 
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(NTPi) pada triwulan kedua tahun 2020 sudah mencapai angka dibawah 

100. 

 

“Angka tersebut artinya nelayan mengalami defisit, pengeluaran nelayan 

jauh lebih besar di banding pendapatan,” kata Suhana. 

Ia menilai penanganan pemerintah terkait penurunan nilai tukar tidak 

nampak di lapangan. Bahkan wacana yang ada pun tidak mendorong  ke 

arah perbaikan bagaimana memperbaiki daya saing nelayan. 

“yang diharapkan mereka (nelayan) mendapatkan pendapatan yang lebih 

besar,” ujar Suhana menambahkan. 

 

Suhana menyingung bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) 

dalam bentuk ikan kaleng sebagai kebijakan yang keliru karena mayoritas 

bahan baku ikan kaleng berasal dari impor, sehingga tidak berdampak 

langsung pada kesejahteraan nelayan. 

 

“Kan banyak produk olahan dari hasil olahan UMKM Perikanan misalkan 

ikan dibekukan dan dikemas dalam bentuk sederhana, ini akan bermanfaat 

karena akan meningkatkan serapan produksi hasil nelayan di lapangan,” 

ujar Suhana menjelaskan. 

 

Ia menyarankan agar pemerintah menyediakan maupun melakukan 

sosialisasi standar prosedur protokol kesehatan pada Industri perikanan. 

Hal itu mengacu data hingga 19 Juli 2020 di seluruh dunia sudah  terdapat 

804 pasien positif Covid yang bekerja pada sektor perikanan.  “Kalau 

misalnya (ancaman Covid) ini tidak ditangani di Indonesia akan berdampak 

pada ekonomi perikanan nantinya di masa yang akan datang,” katanya. (*) 

 

Sumber : https://serat.id/2020/07/22/ini-penyebab-nelayan-tradisional-

semakin-berkurang/ 
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Edhy Prabowo ditangkap, ekspor benur lobster dihentikan? 

Taufiq Hidayatullah 

26/11/2020 15:47 WIB 

  

Kontroversi kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) tiba-tiba mencuat 

lagi. Itu karena Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang 

membuatnya, menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur. 

Kader Gerindra itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi saat 

mendarat di Bandara Soekarno Hatta dari kunjungan ke Amerika Serikat, 

Rabu dini hari (25 November 2020). 

 

Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin Susi 

Pudjiastuti (2014-2019), ekspor benur lobster diharamkan. Berita 

penangkapan penyelundup benur pun hampir tiap hari terdengar. Alasan 

pelarangan karena merugikan negara dan nelayan. Kebijakan ini dianggap 

hanya menguntungkan dalam jangka pendek dan rawan penyimpangan jika 

tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat.  

 

Susi Pudjiastuti, yang melarang ekspor benih lobster sejak 2015, beralasan 

ingin meningkatkan nilai tambah lobster Indonesia sebelum dijual ke luar 

negeri. Hal ini sekaligus agar tidak terjadi eksploitasi secara masif yang 

dapat menyebabkan kepunahan biota laut tersebut. 

 

Di bawah kepemimpinan Edhy, kebijakan tersebut diubah dengan 

mencabut aturan larangan ekspor benih lobster pada Mei 2020 melalui 

Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan 

Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus 

spp). 

 

Dampaknya, aktivitas ekspor benih lobster langsung naik signifikan pasca 

dicabutnya larangan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
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(BPS), nilai ekspor benih lobster per Juni 2020 tercatat sebesar US$112 

ribu dengan volume benih lobster 32 kilogram. Angka ini melonjak tajam 

pada Juli 2020 menjadi US$3,66 juta dengan volume 1.388 kg. 

 

Pada Agustus 2020, volume benih lobster yang diekspor mencapai 4.215 

kg dengan nilai ekspor sebesar US$6,42 juta. Torehan ini kembali 

dilampaui pada September 2020, dengan total volume yang diekspor 

mencapai 6.203,4 kg lobster dan nilainya sebesar US$15,16 juta.  

 

Nilai ekspor benih lobster sejak diizinkan hingga September 2020 sebesar 

US$25,36 juta (sekitar Rp358 miliar). Jumlah benih lobster yang diekspor 

mencapai 12.100 kg. 

 

Ketika masih dilarang, upaya untuk menyelundupkan benur sangat tinggi. 

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kiara (2019), sepanjang 2015-2018, 

sebanyak 6.669.134 ekor benih lobster senilai Rp464,87 miliar berhasil 

diselamatkan dari pengiriman ke luar negeri. 

 

Sehari setelah penangkapan Edhy Prabowo, KKP menghentikan 

sementara ekspor benur melalui surat edaran yang ditandatangani Plt 

Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini pada 26 November 2020. 

Alasan penghentian adalah untuk memperbaiki tata kelola BBL, serta 

mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak di KKP. 

 

Hentikan ekspor benur 
Pakar ekonomi kelautan dan perikanan, Suhana, mengatakan, negara 

memang akan mendapatkan tambahan devisa dari kegiatan ekspor benih 

tersebut. Hanya saja langkah tersebut menjadi kontraproduktif, baik secara 

ekonomi maupun ekologis. 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Sebab lebih banyak kerugian dibanding keuntungan jika ekspor BBL 

dilakukan. "Secara ekonomi jelas harga benih lobster jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan harga ukuran konsumsi,” kata mantan tenaga ahli di 

KKP itu kepada Lokadata.id.  

 

Di sisi lain, kegiatan ekspor benur lobster secara masif dikhawatirkan dapat 

mengganggu keseimbangan rantai makanan ikan di alam, termasuk 

kepunahan sejumlah biota laut seperti ikan dan lobster itu sendiri.  

 

Suhana juga khawatir jika kebijakan ini diteruskan budidaya lobster dalam 

negeri tidak akan berkembang dengan baik dikarenakan kalah saing di 

pasar internasional. Lantaran ketika BBL dieksploitasi secara masif 

Indonesia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membangun industri lobster 

dari hulu sampai hilir.  

 

"Seharusnya kebijakan pemerintah Indonesia berpihak pada peningkatan 

daya saing lobster nasional. Itu yang harus dibina oleh pemerintah, jangan 

diajari jalan pintas," katanya.  

 

Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia 

menempati peringkat kedua sebagai produsen lobster budidaya di pasar 

dunia. Sementara peringkat utama ditempati Vietnam yang selama ini 

menjadi negara utama tujuan ekspor BBL dari Indonesia.  

  
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan 

Herawati mendesak agar seluruh kegiatan ekspor benih lobster dihentikan 

dan perizinannya dimoratorium sampai penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan KPK rampung. 

 

Menurut dia, selama ini KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan 

komprehensif untuk membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) 
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berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Jauh sebelum Edhy 

Prabowo ditangkap, Susan menilai kebijakan ini sudah memiliki sejumlah 

masalah sejak awal.  

 

“Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor 

BBL ini,” katanya.   

 

Penerbitan Permen KP 12/2020 tidak terdapat kajian ilmiah yang 

melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan ataupun masyarakat 

bahari sebagai pemangku kepentingan. Legalisasi ekspor benih tetap 

dilakukan meski faktanya praktik ini bisa berujung eksploitasi dan 

terganggunya ekosistem lobster.  

 

Penetapan eksportir yang memperoleh izin dan kuota benih lobster juga 

dinilai Susan bermasalah. Sebab, jeda antara terbitnya peraturan ekspor 

benih dengan penerbitan izin 31 eksportir hanya berselang 1 bulan.  

 

Parahnya, menurut Susan, kegiatan ekspor benih lobster dapat langsung 

dilakukan oleh para eksportir pada saat itu juga. Padahal ada syarat 

budidaya dan pelepasliaran lobster ke alam selama 1-2 tahun sebelum 

mendapat kuota.  

 

Selain itu, 14 eksportir yang kedapatan melakukan penyelundupan ekspor 

benih oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada September lalu, juga 

tidak dicabut izinnya oleh KKP, tapi hanya mendapatkan pembinaan.  

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sendiri telah menduga ada 

praktik monopoli dalam pengiriman ekspor benih lobster yang hanya 

terkonsentrasi di 1 perusahaan di Bandara Soetta. Padahal eksportir boleh 

mengirim BBL tersebut melalui 5 bandara lainnya. 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Kiara menyebut eksportir diduga kuat tidak benar-benar menjalankan 

praktik budidaya. Berdasarkan pantauan Kiara di Lombok misalnya, 

didapatkan sejumlah eksportir yang sengaja membeli lobster ukuran 

konsumsi untuk dipindahkan ke keramba jaring apung (KJA) untuk diklaim 

sebagai keberhasilan budidaya.  

 

Perusahaan juga diduga membeli lobster dari pembudidaya untuk 

dilepasliarkan dan diklaim sebagai keberhasilan panen. "Praktik ini 

merugikan nelayan karena mereka ditinggal begitu izin ekspor perusahaan 

sudah aman," katanya.  

 

Desakan Kiara tersebut pun didukung oleh Komite Nelayan Tradisional 

Indonesia (KNTI). Ketua Harian DPP KNTI, Dani Setiawan mengatakan, 

kebijakan yang diambil Edhy tidak membuat nelayan lebih sejahtera dari 

sebelumnya.  

 

Pasalnya, pembudidaya harus bersaing dengan perusahaan besar yang 

hendak mengekspor benih lobster. Selain itu, pembudidaya terpaksa 

mendapatkan benih lobster dengan harga mahal. Dengan demikian, modal 

yang dikeluarkan lebih besar dari sebelumnya.   

 

"Tidak ada upaya untuk menjaga agar ada ketersediaan benih. Nelayan dan 

pembudidaya harus berkompetisi dengan pembeli-pembeli lobster untuk 

diekspor," katanya.  

 

Karenanya ia meminta pemerintah untuk menghentikan dahulu kebijakan 

ekspor benih lobster selama beberapa waktu ke depan. KKP sebagai 

institusi yang bertanggung jawab atas hal ini, menurutnya harus melakukan 

evaluasi terhadap ekspor benih itu. 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Di luar perkara alam, Suhana mengatakan selama ini masih ada disparitas 

harga benih di tingkat nelayan dengan pasar ekspor. Keuntungan yang 

selama ini didapatkan nelayan penangkap benih dikatakannya tidak 

sebanding dengan keuntungan yang didapat para eksportir.  

 

Berdasarkan catatan Suhana, harga benih tangkapan nelayan hanya 

dihargai sebesar Rp3-5 ribu oleh para pengepul. Akan tetapi di Vietnam 

harga benih lobster justru mencapai Rp139 ribu per ekornya.  

"Sementara pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

juga sangat minim, karena sampai saat ini masih mengacu pada PP Nomor 

75 Tahun 2015. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa tarif PNBP benih 

krustasea hanya Rp250 per 1000 ekor," katanya. 

 

Sumber : https://lokadata.id/artikel/edhy-prabowo-ditangkap-ekspor-benur-

lobster-dihentikan 
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Permintaan Pengusaha soal Ekspor Benih Lobster Disetop Lagi 

Vadhia Lidyana - detikFinance 

Minggu, 29 Nov 2020 08:31 WIB 

 
 
Jakarta - Ekspor benih lobster telah dihentikan sementara oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengusaha pun protes dan 

meminta kembali dibuka. 

 

Pemberhentian sementara ekspor benih lobster tertuang dalam Surat 

Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 

November ini diteken Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini. 

Pemberhentian sementara ekspor benih lobster merupakan keputusan 

mendadak yang diambil pemerintah, setelah KPK menetapkan status 

tersangka kepada Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait ekspor 

benih lobster. 

 

Ketua Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja, 

mengatakan, pemberhentian sementara itu menyebabkan ekspor yang 

telah berjalan menjadi macet. 

 

"Sementara ekspor macet," ungkap Wajan ketika dihubungi detikcom, 

Jumat (27/11/2020). 

 

 Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan 

kembali izin ekspor benih bening lobster (BBL). 

 

"Untuk diketahui, lobster itu tidak masuk dalam Appendix dan dua, atau 

Convention on International Trade in Endangered species (CITES)," imbuh 

Wajan. 
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"Benih lobster jangan diregulasi karena lobster tidak terancam punah. 

Samakan saja seperti komoditas lain seperti tuna, cumi, dan lain-lain" 

sambungnya. 

 

Sementara itu, menurut Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) 

Suhana, ekspor benih lobster sebaiknya dihentikan secara permanen. 

Pasalnya, Indonesia hanya menguntungkan Vietnam. 

 

 "Vietnam merupakan negara pesaing Indonesia dalam pasar lobster 

konsumsi di pasar internasional. KKP perlu belajar dari kebijakan 5 tahun 

terakhir, bahwa ketika benih lobster dilarang ekspor, nilai ekspor Indonesia 

naik sangat tinggi, Vietnam justru kebalikannya, nilai ekspornya terus 

menurun. Tapi sekarang sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai 

pasar lobster internasional, karena pasokan benih dari Indonesia," terang 

Suhana. 

 

Mending Ekspor Benih Lobster, atau Budidaya? 

Ketua Komite Perikanan dan Kelautan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Anton J Supit mengatakan, jika pemerintah akan menghentikan 

ekspor benur dan mengubahnya ke produk besar atau hasil budidaya, para 

pengusaha membutuhkan bantuan teknologi. Hal ini dilakukan untuk 

mendalami budidaya ekspor benih lobster yang lebih efisien. 

 

"Kalau kita mau memelihara itu di sini, tolong bantu teknologi kepada 

nelayan," imbuhnya. 

 

Secara keseluruhan, ia menilai baik ekspor benih lobster maupun budidaya, 

pemerintah harus mengambil sikap untuk memberikan pemahaman 

lengkap kepada publik. Ia berpendapat, kebijakan yang dibuat dengan 

transparansi meski ditentang banyak orang, menurutnya akan memberikan 

hasil yang baik di masa mendatang. 
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"Misalnya, kita akan membuka izin ekspor benur sekian ratus juta ekor. Nah 

kita mulailah ini, siapa yang mampu memberikan kontribusi terbesar ke 

republik? Artinya jangan seperti sekarang, bayarannya hanya berapa 

rupiah. Kan kalau sekarang itu semua dilakukan transparansi, nggak ada 

yang bakal protes, tetapi ada dasar yang kuat," urai Anton. 

 

Kembali ke Wajan, menurutnya ada tantangan besar untuk budidaya 

lobster. Ia mencontohkan, Vietnam sukses budidaya lobster karena 

teknologinya mumpuni. 

"Belum lagi biaya budidaya di Vietnam lebih rendah karena sudah 

berpengalaman beberapa dekade dan menguasai teknologi 

pembesarannya," tutur Wajan. 

Selain itu, lobster di Vietnam pun punya pasar yang menjanjikan. 

 

"Tentunya perlu tahapan beberapa dekade untuk mengembangkan usaha 

budidaya lobster karena tidak bisa instan. Tantangannya adalah untuk 

bersaing dengan Vietnam yang diuntungkan secara geografis bertetangga 

dengan pasar lobster di Guang Dong, China, sehingga ongkos kirimnya 

lewat jalan darat akan jauh lebih rendah dibanding dari Indonesia yang 

harus membayar ongkos kirim dengan pesawat," ungkap Wajan. 

 

Di sisi lain, Suhana berpendapat bahwa KKP punya PR mengembangkan 

sumber pembenihan (hatchery) lobster terlebih dahulu untuk mendorong 

budidaya. 

 

"Kembangkan hatchery lobster terlebih dahulu, supaya benihnya tidak 

tergantung alam seperti saat ini. Ingat bahwa Indonesia punya pengalaman 

kehilangan benih bandeng di alam pada tahun 1970-an karena dieksploitasi 

sejak benihnya. Alhamdulilah benih bandeng sekarang sudah disuplai dari 

hatchery, jadi tidak tergantung pasokan alam lagi," jelasnya. 
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Caranya mengembangkan hatchery ialah mendukung riset melalui 

pendanaan kepada balai budidaya. 

 

"Dukungan dana riset untuk kembangkan hatchery perlu ditingkatkan. Balai 

budidaya air laut yang dimiliki KKP harus fokus kembangkan hatchery benih 

lobster," pungkasnya. 

 

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

5274007/permintaan-pengusaha-soal-ekspor-benih-lobster-disetop-

lagi?single=1 
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Rembug Pesisir Bahas Kepemilikan Sumber Daya Nelayan. Apa 

Masalahnya? 
oleh Ebed de Rosary [Kupang] di 3 November 2020 

 
 

• Berbagai permasalahan perikanan dibahas oleh perwakilan 

stakeholder dalam Rembug Pesisir via daring bertema ‘Ketika Hak 

Kepemilikan Sumber Daya Nelayan Jadi Pembicaraan’ yang 

diselenggarakan Perkumpulan Pikul 

• Permasalahan nelayan terutama di NTT seperti persaingan wilayah 

tangkap, alat tangkap merusak, harga hasil tangkapan yang tidak pasti, 

perizinan perikanan yang sulit dan menyita waktu, akses infomrasi sampai 

masalah, dampak privatisasi serta pencemaran pesisir dan laut. 

• Diharapkan kebijakan atau perundang-undangan harus 

memperhatikan pemenuhan gizi bagi masyarakat pesisir dan mencegah 

eksploitasi atau budidaya ikan secara berlebihan agar kelestariannya tetap 

terjaga. 

• KKP telah mengupayakan hak-hak atas nelayan maupun 

keluarganya termasuk hak atas pendidikan dan teknologi, seperti pendirian 

beberapa sekolah yang difokuskan untuk keluarga nelayan 

  

Perkumpulan Pikul, sebuah LSM di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 

(NTT) menyelenggarakan Rembug Pesisir via daring bertema ‘Ketika Hak 

Kepemilikan Sumber Daya Nelayan Jadi Pembicaraan’ pada Selasa 

(27/10/2020). 

 

Rembug pesisir ini diikuti perwakilan stakeholder seperti nelayan di pesisir 

Kota Kupang, nelayan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, organisasi 

Kesatuan Nelayan Tradisisonal Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan 

Indonesia (SNI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indoensia (PPNI), 

akademisi dan masyarakat NTT. 
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Perkumpulan Pikul menyebutkan berbagai persoalan masih dialami 

nelayan di NTT terkait persaingan wilayah tangkap dengan nelayan skala 

besar yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta 

harga hasil tangkapan yang tidak pasti. 

 

Project Manager Rights To Food Perkumpulan Pikul, Andry Ratumakin 

menyebutkan nelayan juga masih bergelut dengan hutang, akses informasi 

publik yang minim, perizinan yang dirasa sulit dan menyita banyak waktu 

serta sulitnya pemasaran. 

 

Andry menyebutkan nelayan di NTT juga masih menghadapi masalah 

asuransi nelayan, terganggu dan tertutupnya akses nelayan atas ruang 

penghidupan di laut akibat privatisasi serta pencemaran pesisir dan laut. 

“Nelayan di NTT masih berhadapan dengan pembangunan infrastruktur 

yang merusak ekosistem dan mengabaikan kepentingan nelayan serta 

minimnya partisipasi nelayan atas berbagai kebijakan dan program 

pemerintah,” sebutnya. 

  

 
Kapal Pole and Line (Huhate) milik nelayan desa Pemana kecamatan Alok 

Timur kabupaten Sikka yang berbobot 30 GT ke atas. Foto : Ebed de 

Rosary/Mongabay Indonesia 
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Kendala Privatisasi 

Belajar dari studi nelayan di pesisir Bolok Kota Kupang yang dilakukan oleh 

Perkumpulan Pikul mengenai privatisasi, sejak ada PT TOM dan PLTU, 

akses nelayan terhadap pesisir pantai menjadi terbatas. 

 

Andry katakan nelayan di NTT juga minim terhadap akses informasi publik 

misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah yang semestinya dapat mereka 

jangkau melalui berbagai prosedur. 

 

Dalam Undang-Undang No.45/2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa 

tujuan pembangunan perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan 

nelayan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya. 

 

Pencapaian tujuan tersebut disokong tiga pilar utama, yakni sumber daya 

manusia, sumber daya alam/perikanan dan kelestarian. Hal ini harusnya 

menjadi dasar dari setiap pengambilan kebijakan. 

 

Sementara itu, UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil dan 

UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya dan Petambak Garam  belum tuntas implementasinya. 

 

“Kini kita mesti berhadapan dengan Omnibus Law yang menuai banyak 

protes dan aksi karena dianggap mengurangi otonomi dan substansi 

pengakuan atas hak dan keadilan bagi pelaku usaha kelautan perikanan 

skala kecil,” ujar Andry. 

 

Sekjen KIARA Susan Herawati dalam diskusi tersebut mengungkapkan 

bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia berupaya mendorong adanya 

poros maritim dunia. 
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Namun pada kenyataannya pengambilan berbagai kebijakan 

pembangunan infrastruktur  maupun pelebaran destinasi wisata di 

Indonesia tersebut tidak melibatkan nelayan sebagai salah satu subjek 

penting dalam perumusan kebijakan. 

 

“KIARA melihat adanya perampasan ruang secara perlahan, pembatasan 

akses (privatisasi) hingga penggerusan ruang hidup masyarakat pesisir,” 

ungkap Susan. 

  

 
Para perempuan buruh nelayan sedang menjual ikan hasil tangkapan di 

kapal purse seine atau lampara kepada pembeli di TPI Alok Maumere, 

kabupaten Sikka, NTT. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia. 
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Pemenuhan Hak Nelayan 

Andry Ratumakin melanjutkan bahwa keadilan sosial harusnya sampai 

kepada nelayan, keadilan harusnya tidak hanya narasi tetapi dalam bentuk 

aktualisasi. 

Andry mengatakan Perkumpulan PIKUL melalui program hak atas pangan 

telah menjembatani pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengklaim 

identitas mereka. 

 

“Perempuan pelaku kegiatan produksi dan pasca produksi adalah nelayan. 

Sejauh ini baru 20 persen nelayan yang diakomodir untuk mengklaim 

identitas mereka.Ini membuktikan bahwa pengakuan negara masih minim,” 

ucapnya. 

 

Terkait pemenuhan hak, Plt. Dirjen Perikanan  Tangkap Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyampaikan bahwa 

pemerintah melalui KKP telah mengupayakan hak-hak atas nelayan 

maupun keluarganya termasuk hak atas pendidikan dan teknologi. 

 

Zaini menyebutkan KKP telah mendirikan beberapa sekolah mulai dari SMK 

sampai perguruan tinggi yang difokuskan untuk 70% pelaku usaha kelautan 

dan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya ikan, hingga petani garam. 

KKP mengharapkan agar semua stakeholder dapat mensosialisasikan 

pentingnya beasiswa pendidikan dari pemerintah ini kepada putra-putri 

para pelaku usaha kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. 

 

“Agar anak-anak pelaku usaha kelautan dan perikanan mempunyai akses 

yang setara dengan anak-anak lain di perkotaan serta dapat meningkatkan 

pendidikan mereka,” ungkapnya. 
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Nelayan kecil di Kampung Nelayan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kota 

Maumere,Kabupaten Sikka,NTT sedang menjahit jaringnya yang rusak 

saat rehat melaut. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia 

  

Mencegah Eksploitasi 

Sementara Dr. Suhana, Dosen IPB dan peneliti isu kelautan dan perikanan 

mengharapkan agar kebijakan atau perundang-undangan harus 

memperhatikan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang kerap masih 

menjadi permasalahan khususnya di daerah pesisir. 

 

Suhana mengatakan, kebijakan juga harus mencegah eksploitasi atau 

budidaya ikan secara berlebihan agar kelestariannya tetap terjaga. 

 

Ia harapkan, penyusunan UU Cipta Kerja jangan sampai melanggar 

amanah dari UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan” serta UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa “Setiap warga 
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negara memiliki hak dan bebas untuk bekerja dan menghidupi dirinya serta 

keluarganya tanpa ada pelarangan dari pihak lain”. 

 

Menurutnya, RUU Cipta Kerja perlu diapresiasi karena tetap memudahkan 

perijinan bagi nelayan kecil namun satu hal yang kurang konsisten adalah 

terkait surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan 

(SIUP). 

 

“Pengecualian hanya barlaku bagi SIPI tidak untuk SIUP. Perlu adanya 

konsistensi terhadap pemenuhan hak pelaku usaha kelautan dan perikanan 

karena kondisi perikanan tangkap perairan Indonesia meskipun terlihat 

mengalami peningkatan dalam produksi namun pertumbuhan produksi 

semakin menurun,” tuturnya. 

 

Suhana katakan, jika setiap tahun produksi perikanan tangkap mengalami 

penurunan, keberadaan ikan di perairan Indonesia akan hilang sehingga 

perlu adanya upaya untuk mempertahan produksi agar stabil. 

 

“Sebisa mungkin meminimalisir eksploitasi ikan agar tidak sampai melebihi 

penangkapan yang diperbolehkan,” sarannya. 

 

Diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Perkumpulan Pikul Torry 

Kuswardono menyimpulkan pentingnya usaha pemerintah dan berbagai 

lembaga mitra untuk memperjuangkan hak atas keadilan produksi dan 

keadilan ruang bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. 

 

Sedangkan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Budidaya 

Deselina M.W Kaleka mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 

berharap pengembangan perikanan kedepannya dapat maju berkat kerja 

kolaborasi berbagai pihak. 
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Nelayan di Lamongan sedang menangkap ikan. Selain ikan tongkol, jaring 

ini juga digunakan untuk menangkap ikan kembung. Foto: Falahi 

Mubarok/Mongabay Indonesia 

 

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2020/11/03/rembug-pesisir-bahas-

kepemilikan-sumber-daya-nelayan-apa-masalahnya/ 
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Kebijakan Negara Dianggap Makin Jauh Dari Kepentingan Nelayan 

Tradisional. Kenapa? 
oleh Themmy Doaly [Jakarta] di 24 July 2020 

 
 

• Sejumlah elemen masyarakat kembali menyerukan penolakan atas 

sejumlah peraturan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Edhy Prabowo. Beberapa peraturan itu di antaranya, rencana 

legalisasi alat tangkap cantrang dan izin ekspor benih bening lobster. 

• Kedua kebijakan itu disebut berpotensi menimbulkan konflik di 

antara nelayan, mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan, hingga 

menggerus kehidupan dan eksistensi nelayan tradisional di Indonesia. 

• Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut, saat ini 

telah terjadi penurunan jumlah nelayan di Indonesia, dari 2,7 juta menjadi 

2,2 juta, akibat konflik ruang di sejumlah tempat di Indonesia. Namun, 

mereka menyayangkan, persoalan ini justru tidak mendapat perhatian 

serius dari otoritas terkait. 

• Di tengah penolakan sejumlah elemen masyarakat, angka ekspor 

lobster dari Indonesia disebut mengalami peningkatan hebat atau hingga 

1.192.000 ekor. Sementara, di saat bersamaan, Pandemi COVID-19 

berdampak melemahnya daya beli nelayan, pembudidaya ikan dan sektor 

industri perikanan di Indonesia. 

  

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menggelar konferensi 

pers bertema “Masa depan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di 

Indonesia”. Dalam kesempatan itu, Selasa (21/7/2020), mereka mengkritisi 

sejumlah kebijakan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (KKP) tidak berpihak pada nelayan tradisional. Bahkan, 

berpotensi menggerus keberlanjutan dan kemandirian nelayan tradisional 

di Indonesia. 
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Sebelumnya, Senin (13/7/2020), KIARA menggelar aksi dalam bentuk 

menyegel kantor KKP. Aksi itu merupakan bentuk ketidakpercayaan atas 

kebijakan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Edhy Prabowo, seperti 

Peraturan Menteri (Permen) KP No.12/2020 yang mengizinkan ekspor 

benih lobster. Mereka juga menolak rencana revisi Permen KP No.71/2016 

yang akan mengizinkan penggunaan alat tangkap merusak, seperti 

cantrang, di perairan Indonesia. 

 

Kedua regulasi itu, disebut sebagai bagian paket dari 18 kebijakan yang 

akan dikeluarkan oleh Menteri Edhy. KIARA menilai Menteri KKP tidak 

menjalankan mandat UU No.7/2016 untuk melindungi nelayan dan 

petambak garam, tapi justru mengeluarkan kebijakan yang memperkaya 

investor dan pengusaha besar, serta cenderung mengeksploitasi 

sumberdaya kelautan dan perikanan. 

  

 
Aksi yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di 

depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin 

(13/7/2020). Dalam aksi tersebut KIARA mengkritisi kebijakan Menteri Edhy 

Prabowo seperti perubahan peraturan yang mengizinkan ekspor benih 

lobster dan diizinkan kembali penggunaan alat tangkap merusak, seperti 

cantrang, di perairan Indonesia. Foto : KIARA 
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Masnuah, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan 

Indonesia (PPNI) dalam konferensi pers itu menyebut, walau belum 

melewati satu tahun masa jabatan, kebijakan Menteri Edhy Prabowo 

membuat masyarakat pesisir gelisah. Alih-alih melakukan pemerataan 

pengakuan status dan profesi perempuan nelayan, KKP malah membuat 

peraturan yang berpotensi meningkatkan konflik. 

 

Dia mencontohkan, di Demak, perempuan nelayan yang menangkap 

rajungan berkonflik dengan penangkap ikan tidak ramah lingkungan. 

Kasus-kasus itu sampai hari ini disebut belum terselesaikan. 

 

“Ketika cantrang belum diizinkan saja masih banyak konflik, apalagi kalau 

Permen KP No.2/2015 (tentang larangan penggunaan alat penangkapan 

ikan pukat hela dan pukat tarik) direvisi,” terang Masnuah, Selasa 

(21/7/2020). 

 

Selain berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan, legalisasi cantrang 

dipandang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. 

Sutrisno, Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara menilai, cantrang 

merupakan alat tangkap yang merusak lingkungan. 

 

Sehingga, menurutnya, otoritas terkait lebih baik memetakan teknologi 

penangkapan yang ramah lingkungan untuk memajukan kehidupan 

nelayan di Indonesia. 

 

“Jadi kami menolak rencana Menteri Edhy untuk melegalkan cantrang. 

Bukan untuk kami saja, tapi juga keberlanjutan sumberdaya ikan di 

nusantara. Karena dengan menjaga laut, juga akan menjaga kami,” ujar 

Sutrisno. 
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Aksi yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di 

depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin 

(13/7/2020). Dalam aksi tersebut KIARA mengkritisi kebijakan Menteri Edhy 

Prabowo seperti perubahan peraturan yang mengizinkan ekspor benih 

lobster dan diizinkan kembali penggunaan alat tangkap merusak, seperti 

cantrang, di perairan Indonesia. Foto : KIARA 

  

Sedangkan Susan Herawati, Sekjen KIARA menyatakan, rencana 

legalisasi cantrang merupakan langkah mundur. Sebab pada periode 

sebelumnya, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan kala itu telah 

membatalkan sejumlah peraturan, di antaranya penggunaan cantrang. 

Namun, begitu terjadi pergantian menteri, pandangan mengenai 

penggunaan alat tangkap itu juga berubah. 

 

“Sekitar tahun 2018, KKP pernah menyatakan bahwa cantrang itu alat 

tangkap merusak. Ganti Menteri, ganti pula kebijakannya. (Rencana) revisi 

ini bukan sesuatu yang progresif, malah kemunduran,” tegasnya. 

 

Persoalan semakin pelik dengan diterbitkannya peraturan mengenai izin 

ekspor benih lobster. Eksploitasi secara berlebihan dipandang dapat 
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memutus rantai pangan. Selain itu, berpotensi menggerus kehidupan dan 

keberlanjutan nelayan tradisional di Indonesia. 

 

“Hari ini jumlah nelayan menurun drastis, dari 2,7 juta pada 2019, sekarang 

tersisa 2,2 juta. Artinya penurunan nelayan cukup tinggi. Kami lihat ini 

berasal dari konflik ruang yang tidak direspon KKP,” ujar Susan. 

  

 
Ilustrasi. Kearifan lokal menjaga laut dijalankan penuh nelayan Aceh 

dengan tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Foto: Junaidi 

Hanafiah/Mongabay Indonesia 

  

Ekspor Benih Lobster 
Namun, di tengah riuhnya penolakan sejumlah elemen masyarakat, ekspor 

lobster dari Indonesia disebut mengalami lonjakan hebat. Suhana, Kepala 

Riset Kebijakan Ekonomi Pusat Kajian Pembangunan dan Peradaban 

Maritim mengatakan, berdasarkan data dari website karantina hingga 19 

Juli 2020, ekspor lobster tercatat sebanyak 1.192.000 ekor. 
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Jumlah tersebut meningkat jauh dibanding kurun waktu sebelumnya yang 

diperkirakan hanya sekitar 100 ribu ekor. “Peningkatannya luar biasa besar. 

Momen ini dimanfaatkan betul oleh para eksportir. Maka, saya yakin 

harganya akan turun di Vietnam, karena pasokannya makin banyak,” papar 

Suhana. 

 

Menurut analisanya, dalam perspektif ekonomi dan ekologi, ekspor benih 

lobster merupakan kebijakan yang tidak tepat. Secara ekonomi, dia melihat, 

ekspor benih lobster akan meningkatkan daya saing lobster non benih 

Vietnam, dan akan menurunkan daya saing lobster non benih Indonesia di 

pasar internasional. 

 

Secara ekologi, masih menurut Suhana, eksploitasi benih lobster di alam 

akan mengancam keseimbangan rantai makanan di ekosistem perairan 

pesisir. “Benih lobster sebaiknya tetap di alam, jangan dieksploitasi. Lobster 

dewasanya, kita tangkap secukupnya untuk konsumsi masyarakat 

Indonesia, dan diekspor ke negara lain.” 

 

Ilustrasi. Nelayan menunjukkan lobster jenis mutiara hasil tangkapannya di 

perairan Lamongan, Jawa Timur. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay 

Indonesia 

  

Dampak COVID-19 Terhadap Nelayan 

Ketimbang kembali melegalisasi cantrang dan ekspor benih bening lobster, 

KKP diminta untuk mencari solusi yang lebih komprehensif terhadap 

persoalan nelayan dan industri perikanan di masa Pandemi Covid-19. 

 

Suhana, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut, telah 

terjadi penurunan nilai tukar nelayan (NT) pada triwulan kedua, tahun 2020. 

Penurunan NTN tertinggi terjadi pada bulan April, mencapai 98,49 atau 
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turun 1,56%, dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini sedikit meningkat 

pada bulan Mei. 

 

Penurunan juga terjadi pada nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Pada 

bulan April mencapai 99,02 atau turun sebesar 1,64%. Angka ini juga sedikit 

meningkat pada bulan Mei. 

 

Menurutnya, penurunan NTN dan NTPi disebabkan karena peningkatan 

biaya hidup dan biaya produksi, sementara pendapatan mereka tidak 

terserap. Sehingga, untuk mengintervensi persoalan ini, pemerintah diminta 

untuk menekan pengeluaran nelayan, membeli hasil tangkapan mereka, 

serta memberi bantuan sosial. 

 

“Nilai tukar ini mencerminkan daya beli nelayan. Pada triwulan kedua sudah 

di bawah seratus. Mereka tidak bisa nabung, pendapatannya jauh di bawah 

kebutuhan mereka. Wacana yang ada tidak memperbaiki daya saing, 

sehingga nelayan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Ini harusnya 

jadi warning bagi pemerintah,” terang Suhana. 

 

Dia menambahkan, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), penurunan 

sangat tajam juga tercermin di sektor industri. Sebab, terdapat hambatan 

permintaan ikan dari dalam maupun luar negeri, serta terhambatnya 

pasokan akibat Covid-19. 

 

“Kapasitas terpakai industri perikanan biasanya di atas 70%, sekarang 

hanya 66%. Ini sejalan dengan pengakuan di beberapa wilayah, telah 

terjadi penumpukan ikan karena minimnya penyerapan dari industri. Inilah 

yang kedepan harus diperhatikan.” 

 

Di samping penurunan NTN, NTPi, serta pelemahan industri perikanan, 

persoalan lain yang perlu jadi perhatian pemerintah adalah Pandemi Covid-
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19. Suhana mencatat, hingga 19 Juli 2020, terdapat 804 kasus positif 

Covid-19 di industri perikanan dunia. Sehingga, penanganan dampak 

Covid-19 terhadap nelayan dan pembudidaya ikan perlu dilakukan secara 

lebih komperhensif. 

 

“Di Indonesia belum ada laporan. Tapi di tingkat internasional sudah ada 

laporan kluster penyebaran Covid,” terangnya. “Maka Pemerintah 

Indonesia perlu mendiskusikan bersama nelayan mengenai SOP di sektor 

kelautan dan perikanan,” pungkas Suhana. 

   

Tanggapan KKP 

Menanggapi respon negatif publik terhadap kebijakan yang 

memperbolehkan ekspor benih bening lobster (BBL), Menteri Kelautan dan 

Perikanan Edhy Prabowo mengaku siap untuk menerima segala resiko dari 

persoalan tersebut. Dia bahkan mengaku siap untuk diaudit oleh tim 

auditor, jika memang kebijakan tersebut dicurigai ada ketidakberesan sejak 

dari awal sampai proses seleksi perusahaan. 

 

“Tentang orang dekat yang menerima izin (ekspor), saya tidak tahu 

menahu,” ungkapnya saat berada di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 

(7/7/2020). 

 

Edhy menerangkan, dirinya mendapatkan banyak informasi yang 

menyebutkan kalau dia ada hubungan dengan perusahaan yang lolos 

verifikasi untuk mendapatkan izin ekspor. Padahal, dia mengaku tidak tahu 

kapan mereka semua mengikuti proses yang sudah ditetapkan oleh tim 

khusus. 

 

Sedangkan mengenai pelegalan alat tangkap cantrang, Direktur 

Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Trian 

Yunanda memberikan pernyataan mewakili Direktur Jenderal Perikanan 
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Tangkap KKP yang saat itu masih dijabat Zulficar Mochtar dalam forum 

konsultasi publik terkait PNBP bidang perikanan yang digelar KKP pada 

Selasa (9/6/2020). 

 

Menurut dia, revisi Permen KP No.86/2016 dan Permen KP No.71/2016 

dilakukan untuk mendorong investasi pada subsektor perikanan tangkap. 

Dalam revisi akan diatur salah satunya tentang pengoperasian delapan 

jenis alat penangkapan ikan (API) yang dilarang pada dua Permen KP yang 

sekarang masih berlaku. 

 

“Akan ada beberapa tambahan jenis alat tangkapan dan kapal dengan alat 

tangkapan ikan baru yang sebelumnya dilarang. Dengan revisi Permen ini 

menjadi dibolehkan,” ungkapnya dalam forum diskusi yang digelar secara 

virtual itu. 

 

Adapun, API yang akan dibolehkan beroperasi kembali, di antaranya pukat 

hela dasar (trawl) udang, payang, pukat tarik (seine nets) yang termasuk di 

dalamnya adalah cantrang dan sejenisnya, pancing cumi mekanis, huhate 

mekanis, pukat cincin pelagis kecil, dan pukat cincin pelagis besar dengan 

dua kapal. 

 

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2020/07/24/kebijakan-negara-

dianggap-makin-jauh-dari-kepentingan-nelayan-tradisional-kenapa/ 
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Ekspor Benih Lobster, Tak Tepat Ekonomi dan Ekologi 

 

 

Jakarta - Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

Suhana menilai langkah Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy 

Prabowo menghapus larangan ekspor benih lobster dengan menerbitkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 sangat 

tidak tepat, baik secara ekonomi maupun ekologi. 

 

"Secara ekonomi jelas harga benih lobster jauh dibandingkan dengan harga 

ukuran konsumsi. Secara ekologi, benih lobster memiliki peran penting 

dalam rantai makanan ikan di ekosistem terumbu karang," ujar Suhana 

kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020. 

 

Suhana mengatakan benih lobster memiliki peran penting pada rantai 

makanan ikan dalam ekosistem terumbu karang. Sehingga, eksploitasi 

benih lobster secara masif akan mengganggu keseimbangan rantai 

makanan ikan. 

 

Padahal, jika benih lobster habis di laut, pemerintah dan perguruan tinggi di 

Indonesia sampai saat ini belum ada yang berhasil 

kembangkan hatchery benih lobster. 

 

Dalam hal ini, menurutnya pemerintah harusnya belajar dari kasus 

hilangnya benih bandeng di alam. Tahun 1973, nener masih tergantung 

pada pasokan alam sehingga di larang oleh Departemen Pertanian, namun 

pada sekitar tahun 1990-an nener bisa dibenihkan secara buatan akhirnya 

diperbolehkan ekspor kembali. 

 

"Jadi yang menganggap bahwa benih lobster di alam tidak memiliki peranan 

sehingga sayang kalau tidak dieksploitasi itu sangat keliru. Secara ekologi 
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eksploitasi benih lobster akan semakin memperbesar tekanan 

atas stock lobster di alam," tuturnya. 

 

Niat Edhy menghidupkan kembali para nelayan penangkap benih yang 

kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster memang 

tak baik. Tapi kata dia, tetap saja ekspor benih lobster hanya akan 

menguntungkan bagi pelaku usaha lobster di Vietnam bukan nelayan 

Indonesia.  

 

"Tidak akan banyak mengangkat kesejahteraan nelayan. Kecuali yang 

dikembangkan adalah mengekspor lobster (non benih) yang siap konsumsi, 

karena harga yang diterima oleh nelayan akan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan harga yang diterima ketika dijual dalam ukuran 

benih," ucap Suhana. 

 

Pasalnya, pasca diberlakukannya Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 

2016 yang diterbitkan Susi Pudjiastuti dan pasokan benih lobster dari 

Indonesia dihentikan, sektor usaha lobster di negara berjuluk Negeri Naga 

Biru itu anjlok. 

 

Sehingga, saat keran ekspor benih lobster dibuka kembali, secara tidak 

langsung Indonesia meningkatkan daya saing produk lobster Vietnam di 

pasar Internasional. Padahal, Vietnam merupakan salah satu pesaing 

Indonesia di pasar lobster global. 

 

"Artinya, harusnya kebijakan pemerintah Indonesia berpihak pada 

peningkatan daya saing lobster nasional," katanya. 

 

Jadi, intinya, menurut dia kebijakan ekspor benih lobster justru akan 

merugikan perikanan di Indonesia dan menguntungkan negara lain. 

Merujuk pada data KKP 2017, potensi sumber daya lobster di Wilayah 
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Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sudah full 

exploited (5 WWP) dan over exploited (6 WWP). 

 

"Keuntungan yang diterima nelayan penangkap benih jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh para eksportir benih, 

karena disparitas harga benih di tingkat nelayan dan pasar ekspor yang 

sangat tinggi," ucap Suhana. [ 

Sumber : https://www.tagar.id/ekspor-benih-lobster-tak-tepat-ekonomi-dan-

ekologi 
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Ekspor Benih Lobster RI ke Vietnam September 2020 Naik 135 Persen 

 

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor benih lobster terus 

mengalami kenaikan. Per September 2020, kenaikannya sangat tajam dari 

tren beberapa bulan terakhir. Selama September 2020, ekspor benih 

lobster mencapai 15,16 juta dolar AS untuk 6.024 kg benih.  

 

Nilai ekspor ini mengalami kenaikan 135,85 persen dari Agustus 2020. 

Ekspor September 2020 ini mayoritas ditujukan ke Vietnam sebanyak 15,10 

juta dolar AS. Sisanya ditujukan ke Hongkong. Ekspor ke Vietnam naik 

135,17 persen dari Agustus 2020 yang hanya Rp6,42 juta dolar AS. Jika 

dibandingkan dengan bulan pertama ekspor benih lobster dilakukan pada 

Juni 2020, kenaikannya sudah mencapai 13.325,91 persen.  

 

Waktu itu, ekspor benih lobster hanya 112.990 dolar AS untuk 32 kg benih. 

Namun, sejak bulan itu naik secara konsisten. Juli 2020 menyentuh 3,67 

juta dolar AS untuk 1.789 kg benih dan Agustus 2020 yang mencapai 6,43 

juta dolar AS untuk benih setara 4.216 kg. Kenaikan terus terjadi hingga 

mencapai titik tertinggi saat ini yaitu September 2020.  

 

Sejak ekspor pertama Juni 2020 hingga September 2020, total nilai ekspor 

lobster sudah menyentuh angka 25,38 juta dolar AS. Nilai ini setara 12.241 

kg benih. Ekspor benih lobster berasal dari Permen KP No. 12 Tahun 2020 

yang merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  

 

Edhy yang juga politikus Partai Gerindra meneken Permen itu pada Mei 

2020 lalu sebagai revisi larangan ekspor lobster era Susi Pudjiastuti dalam 

Peraturan Menteri KP No. 56 Tahun 2016. Awalnya, ekspor benih lobster 

dilarang dengan alasan untuk menjaga ekosistem dan produksi lobster ke 

Indonesia.  
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Namun, Edhy mengizinkannya dengan dalih para eksportir diwajibkan 

melakukan budidaya sehingga tak akan mengganggu pasokan benih dalam 

negeri. Meski demikian, jalannya ekspor benih ini tidak mulus. September 

2020 lalu, sekitar 14 perusahaan eksportir berizin resmi ditindak lantaran 

melakukan penyelundupan benih lobster dengan mengirim lebih dari yang 

mereka laporkan ke petugas Bea dan Cukai.  

 

Periset Mandiri Ekonomi Kelautan Indonesia Suhana pun menyarankan 

pemerintah membatalkan legalisasi ekspor benih ini. Selain tidak efektif 

menekan penyelundupan, Suhana mengingatkan kinerja ekspor lobster 

Vietnam ke berbagai negara sudah jauh melampaui Indonesia yang saat ini 

malah rajin mengekspor benih lobster ke Vietnam. “Dulu alasan mendesak 

dilegalkan ekspor benih lobster untuk menghentikan penyelundupan, 

ternyata mereka ingkar juga. Jadi jangan diberikan peluang lagi bagi para 

penyelundup tersebut,” ucap Suhana, Kamis (24/9/2020). 

 

Baca selengkapnya di artikel "Ekspor Benih Lobster RI ke Vietnam 

September 2020 Naik 135 Persen", https://tirto.id/f555 

https://tirto.id/ekspor-benih-lobster-ri-ke-vietnam-september-2020-naik-

135-persen-f555 
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Virus Corona Dikhawatirkan Masuk Indonesia Lewat Impor Ikan 

Jumat 07 Feb 2020 08:31 WIB 

 

 

Indonesia mengimpor ikan dari China. 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melarang sementara impor 

dari China demi masuknya penyebaran virus corona ke Tanah Air. Namun 

pelarangan tersebut hanya berlaku untuk komoditas hewan hidup liar 

seperti ular dan kura-kura.  Padahal penyebaran virus tersebut 

dikhawatirkan pula bisa lewat impor ikan dari Negeri Tirai Bambu itu.  

 

"Kekhawatiran penyebaran virus corona pada ikan impor dari China tetap 

ada, terlebih ikan yang diimpor sebagian besar adalah ikan mackerel beku 

untuk bahan baku industri pemindangan," ujar Pengamat Perikanan lulusan 

Institut Pertanian Bogor (IPB) Suhana kepada Republika.co.id, Jumat 

(7/2). 

  Ikan pindang tersebut, lanjutnya, dikonsumsi masyarakat menengah ke 

bawah. Maka pemerintah harus memastikan betul ikan impor itu aman dari 

berbagai virus, termasuk virus corona.  "Badan karantina ikan perlu terus 

memperketat penjagaan impor ikan dari China," kata Suhana.  

 

Seharusnya, lanjut dia, impor ikan dari China pun dihentikan 

sementara.  Langkah tersebut, kata dia, perlu dilakukan sambil memastikan 

infrastruktur laboratorium uji milik karantina mampu mendeteksi virus 

corona. "Saya sendiri belum punya data terkait tingkat kemampuan 

infrastruktur karantina ikan dalam mendeteksi virus corona pada ikan beku," 

tuturnya.   

 

Ke depannya, Suhana mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan zona 

tambahan, seperti diatur dalam United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS). Zona tambahan itu dijadikan tempat memeriksa kapal-
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kapal yang membawa barang impor sebelum masuk ke perairan kepulauan 

Indonesia. 

 

  "Dengan difungsikannya zona tambahan, dipastikan kapal-kapal dan media 

yang dibawa yang sampai ke indonesia sudah aman. Aman dari berbagai 

ancaman," jelas dia.  Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) juga menghentikan sementara impor ikan dari China. Hanya saja 

penghentian berlaku untuk ikan hidup.  Menteri Kelautan dan Perikanan 

Edhy Prabowo mengaku, KKP telah membatasi izin impor ikan dari China 

selama satu bulan terakhir. Alasannya, dia tak ingin mengambil risiko paling 

buruk. 

 

Sumber : https://republika.co.id/berita/q5b5jw383/virus-corona-

dikhawatirkan-masuk-indonesia-lewat-impor-ikan 
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Indonesia Banyak Mengimpor Ikan Makarel dari China 

Rina Anggraeni 
Kamis, 13 Februari 2020 - 17:46 WIB 

 

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan impor 

ikan dari China bukan termasuk komoditas yang dilarang pemerintah. 

Karena ikan impor dari China tidak dikategorikan sebagai pembawa virus 

corona. Ini berbeda dengan kebijakan pelarangan impor binatang hidup 

(live animal) dari China. 

 

Setiap tahunnya, Indonesia banyak mengimpor produk perikanan dari 

China. Miris! Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah 

lautan, dalam periode 2012-2018, volume impor produk perikanan 

Indonesia dari China rata-rata mencapai 79,09 ribu ton per tahun, dengan 

nilai USD74,38 juta. 

 

Pengamat perikanan asal Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana, 

mengatakan impor ikan dari China sudah berlangsung lama. Dan jenis ikan 

yang paling banyak diimpor dari China ke Indonesia adalah ikan makarel. 

"Kita banyak mengimpor ikan makarel dari China karena kita enggak punya 

ikan makarel," ujar Suhana saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis 

(13/2/2020). 

 

Selain itu, banyaknya impor ikan karena masalah anomali cuaca yang 

membuat Indonesia terpaksa membuka keran impor. Hal ini harus segera 

diselesaikan agar neraca impor tidak terlalu lebar. "Karena produksi ikan 

kita suka terganggu akibat cuaca buruk, jadi pasokan juga ikut menipis," 

katanya. (ven) 

 

Sumber : https://ekbis.sindonews.com/berita/1525942/34/indonesia-

banyak-mengimpor-ikan-makarel-dari-china  
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Ekspor Benih Lobster RI ke Vietnam September 2020 Naik 135 

Persen 
 

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor benih lobster terus 

mengalami kenaikan. Per September 2020, kenaikannya sangat tajam dari 

tren beberapa bulan terakhir. Selama September 2020, ekspor benih 

lobster mencapai 15,16 juta dolar AS untuk 6.024 kg benih.  

 

Nilai ekspor ini mengalami kenaikan 135,85 persen dari Agustus 2020. 

Ekspor September 2020 ini mayoritas ditujukan ke Vietnam sebanyak 15,10 

juta dolar AS. Sisanya ditujukan ke Hongkong. Ekspor ke Vietnam naik 

135,17 persen dari Agustus 2020 yang hanya Rp6,42 juta dolar AS. Jika 

dibandingkan dengan bulan pertama ekspor benih lobster dilakukan pada 

Juni 2020, kenaikannya sudah mencapai 13.325,91 persen.  

 

Waktu itu, ekspor benih lobster hanya 112.990 dolar AS untuk 32 kg benih. 

Namun, sejak bulan itu naik secara konsisten. Juli 2020 menyentuh 3,67 

juta dolar AS untuk 1.789 kg benih dan Agustus 2020 yang mencapai 6,43 

juta dolar AS untuk benih setara 4.216 kg. Kenaikan terus terjadi hingga 

mencapai titik tertinggi saat ini yaitu September 2020.  

 

Sejak ekspor pertama Juni 2020 hingga September 2020, total nilai ekspor 

lobster sudah menyentuh angka 25,38 juta dolar AS. Nilai ini setara 12.241 

kg benih. Ekspor benih lobster berasal dari Permen KP No. 12 Tahun 2020 

yang merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  

 

Edhy yang juga politikus Partai Gerindra meneken Permen itu pada Mei 

2020 lalu sebagai revisi larangan ekspor lobster era Susi Pudjiastuti dalam 

Peraturan Menteri KP No. 56 Tahun 2016. Awalnya, ekspor benih lobster 

dilarang dengan alasan untuk menjaga ekosistem dan produksi lobster ke 

Indonesia.  
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Namun, Edhy mengizinkannya dengan dalih para eksportir diwajibkan 

melakukan budidaya sehingga tak akan mengganggu pasokan benih dalam 

negeri. Meski demikian, jalannya ekspor benih ini tidak mulus. September 

2020 lalu, sekitar 14 perusahaan eksportir berizin resmi ditindak lantaran 

melakukan penyelundupan benih lobster dengan mengirim lebih dari yang 

mereka laporkan ke petugas Bea dan Cukai.  

 

Periset Mandiri Ekonomi Kelautan Indonesia Suhana pun menyarankan 

pemerintah membatalkan legalisasi ekspor benih ini. Selain tidak efektif 

menekan penyelundupan, Suhana mengingatkan kinerja ekspor lobster 

Vietnam ke berbagai negara sudah jauh melampaui Indonesia yang saat ini 

malah rajin mengekspor benih lobster ke Vietnam. “Dulu alasan mendesak 

dilegalkan ekspor benih lobster untuk menghentikan penyelundupan, 

ternyata mereka ingkar juga. Jadi jangan diberikan peluang lagi bagi para 

penyelundup tersebut,” ucap Suhana, Kamis (24/9/2020). 

 

Baca selengkapnya di artikel "Ekspor Benih Lobster RI ke Vietnam 

September 2020 Naik 135 Persen", https://tirto.id/f555 

 

Sumber : https://tirto.id/ekspor-benih-lobster-ri-ke-vietnam-september-

2020-naik-135-persen-f555 
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Melirik Cuan Bisnis Ekspor Benih Lobster ala Edhy Prabowo 

CNN Indonesia | Jumat, 27/11/2020 07:37 WIB 

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

menyetop sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) usai menteri 

yang menjabat, Edhy Prabowo, ditangkap KPK. Sebelum keputusan 

tersebut diambil, desakan penghentian ekspor benih lobster sebetulnya 

telah mencuat dari parlemen dan masyarakat. 

 

DPR menilai kebijakan tersebut merugikan karena pendapatan negara 

bukan pajak (PNBP) yang masuk dari kegiatan ekspor benih lobster sangat 

minim. Mengacu pada PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea 

hanya sebesarRp250 per seribu ekor benih lobster. 

 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta kebijakan itu 

dihentikan karena jumlah ekspor yang dilakukan telah melampaui batas 

ketentuan. Terlebih, Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas 

Kajiskan) telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan 

Indonesia telah mencapai batas eksploitasi. 

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of 

Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim menilai sedari awal kebijakan 

Edhy membuka keran ekspor benih lobster memang bertentangan dengan 

aspirasi dari nelayan dan pembudidaya. 

 

"Januari-Maret 2020, saya diskusi dengan pembudidaya lobster di Lombok 

Timur yang jadi andalan sentra budidaya lobster Indonesia. Mereka lebih 

menghendaki lobster itu dibesarkan di dalam negeri, kemudian diekspor 

setelah memenuhi berat tertentu," ucapnya saat dihubungi 

CNNINdonesia.com Kamis (26/11). 
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Memang, awalnya kebijakan Edhy sempat disambut hangat oleh para 

nelayan dan pembudidaya. Hal itu karena sebelumnya Permen KP 

No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran 

Lobster (Panurulis spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus 

spp.), yang terbit di era Susi Pudjiastuti membuat kegiatan mereka nyaris 

terhenti. 

 

Susi meyakini lobster lebih baik dibiarkan berkembang secara alami di laut 

lepas, sementara nelayan budidaya 'teriak' karena kesulitan mendapatkan 

bibit lobster untuk dibesarkan. 

 

Namun, menurut Halim, itikad baik Susi membuahkan hasil. Ada perubahan 

stok lobster di wilayah tangkapan perikanan yang tadinya merah menjadi 

kuning. 

"Artinya, ada pemulihan, sehingga kemudian bisa dilakukan pemanfaatan 

atau penangkaran benih lobster secara terbatas tapi bukan untuk diekspor," 

tuturnya. 

 

Budidaya Harus Jalan 

Menurut Halim, ada sejumlah alasan yang membuat para pembudidaya 

keberatan dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Pertama. karena 

sebagian besar eksportir tak mau bekerja sama dengan pembudidaya 

mandiri untuk membesarkan benur. 

 

Kedua, jika ekspor benih lobster tak dilarang, para pembudidaya akan 

kesulitan mencari bibit lobster untuk dipelihara di keramba jaring apung 

yang mereka miliki. 

 

Di sisi lain, dilihat dari skala keekonomiannya, budidaya lobster di dalam 

negeri memang jauh lebih menguntungkan dibandingkan ekspor benih ke 

luar negeri. 
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Pundi-pundi rupiah dari tiap lobster yang dibesarkan di dalam negeri juga 

tak hanya dinikmati negara dan eksportir, melainkan juga nelayan dan 

pembudidaya. 

 

Para pembudidaya percaya diri dengan cara tradisional yang selama ini 

mereka jalankan.Mereka tidak perlu banyak mengeluarkan uang untuk 

membeli pakan buatan pabrik seperti pelet. 

 

Untuk pakan alami yang diracik sendiri, seperti ikan rucah atau ikan busuk 

yang tak layak jual dan tambahan pakan, seperti bekicot dan ikan teri, 

modal yang diperlukan pembudidaya hanya berkisar Rp20 juta rupiah. 

 

Sementara jika panen berhasil, keuntungannya bisa mencapai di atas 

Rp100 juta. "Pendapatan bersih mereka bisa dua kali lipat sampai tiga kali 

lipat tergantung berapa benih lobster yang bisa mereka tebar dalam 

keramba jaring apung yang mereka miliki," terang dia. 

 

Namun, bagaimanapun budidaya lobster memang bukan perkara mudah. 

Lobster memiliki tingkat kematian tinggi baik di alam maupun di keramba. 

Butuh kesabaran dan ketelatenan dalam budidaya komoditas ini. Bahkan, 

jika jumlah tambak yang dimiliki cukup banyak, perlu biaya tambahan untuk 

membayar pekerja selama masa budidaya yang memakan waktu bulanan. 

Lobster pasir, misalnya, membutuhkan waktu budidaya hingga enam bulan 

untuk bisa mencapai bobot 100 gram-180 gram. Sementara, lobster 

mutiara, dengan waktu budidaya yang sama, beratnya bisa mencapai 200 

gram-250 gram. Karena itu lah, wajar jika yang lebih merasa senang 

dengan kebijakan ekspor benih lobster adalah nelayan tangkap ketimbang 

pembudidaya. 
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Tanpa perlu modal dan menunggu berbulan-bulan, mereka bisa menjual 

satu ekor benih lobster di kisaran minimal Rp5-10 ribu. Bahkan, terkadang 

harganya bisa naik berkali lipat jika permintaan sedang tinggi. 

Kendati demikian, hal tersebut tak baik bagi keberlangsungan ekosistem 

lobster itu sendiri. 

 

"Kalau kita jual benur katakanlah untuk semua jenis, ya. mutiara, pasir atau 

bambu kita ambil rata-rata misalnya harganya kisaran US$3-8 dolar. Kalau 

kemudian kita besarkan dengan bobot minimal 150-200 gram saja dalam 

3-6 bulan tergantung jenisnya nilai keuntungannya bisa Rp300 ribu ke 

atas," jelasnya. 

 

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi 

Suhufan berpandangan minimnya peran pemerintah juga membuat 

budidaya lobster di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara 

tetangga, seperti Vietnam. 

 

Pernah ada janji bahwa akan diberikan dukungan untuk budidaya, namun 

hingga menteri berganti, bantuan tersebut tak kunjung dirasakan. 

Menurut Suhufan, bantuan yang dibutuhkan pun tidak hanya dalam bentuk 

permodalan, tapi juga pelatihan agar mereka bisa mempercepat panen dan 

mengurangi tingkat kematian lobster. 

 

"KKP harusnya melakukan pendampingan dari sisi manajemen, teknis dan 

administrasi sehingga mereka bisa lakukan budidaya yang sebenar-

benarnya. Pemerintah harus intervensi untuk akses peningkatan kapasitas 

teknis supaya mereka menjadi nelayan dan budidaya modern," tegasnya. 

 

Jika tak ada intervensi dari pemerintah, lanjut Suhufan, jangan berharap 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga keberlanjutan 
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ekosistem lobster akan berhasil. Sebab, pada akhirnya orang akan terus 

mengambil bibit lobster tanpa pengendalian. 

 

"Dari era sebelum bu Susi itu dilakukan eksploitasi besar-besaran karena 

orang tidak mau budidaya. Karena itu, ada kekhawatiran lobster akan 

punah. Lobster itu kan plasma nutfah yang harus dijaga. Tidak semua laut 

punya potensi seperti yang ada di Indonesia," tuturnya. 

 

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi dan Perikanan KKP Suhana 

menuturkan ekspor benih lobster akan membuat Indonesia tak punya daya 

saing dalam ekspor lobster. 

 

Sebabnya, ekspor benih lobster hanya memiliki satu pasar tujuan, yakni 

Vietnam, sementara pasar ekspor lobster untuk konsumsi yang berukuran 

di atas 200 gram ada di banyak negara. 

"Pasar lobster untuk konsumsi bisa ke Jepang Amerika, China. Khusus 

untuk lobster hidup sebagian besar larinya ke china, dan sekarang akibat 

dari ekspor benih lobster kita ke Vietnam, mereka menguasai pasar ekspor 

lobster ke china. Artinya ini jelas kebijakan yang keliru di awal," tandasnya. 

 

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201127072339-92-

575144/melirik-cuan-bisnis-ekspor-benih-lobster-ala-edhy-prabowo 
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Negeri Maritim, Indonesia Impor Ikan dari Cina 

Jan 13, 2020 10:56 Asia/Jakarta 

•    

 

Indonesia hingga kini masih mengimpor Ikan dalam jumlah besar dari Cina, 

padahal sebagian besar bisa dipenuhi sendiri. Pengamat Perikanan 

Suhana menyebut total impor perikanan Indonesia dari Cina senilai 59 ribu 

ton per September 2019, salah satunya adalah cumi yang banyak berada 

di perairan Indonesia. Menurut Suhana  jumlah impor cumi per September 

2019 sebesar 2 ribu ton. 

 

Pada saat yang sama, Cina agresif mengambil ikan di perairan Indonesia.  

Suhana menilai Indonesia masih impor perikanan dari China yang 

sebenarnya bisa dihasilkan sendiri karena masalah ketegasan terhadap 

aturan. 

 

"Pertama kan kebijakan impor kita harus lebih tegas lagi. Pertama kebijakan 

impor kita itu adalah kan ikan-ikan yang tidak diproduksi, yang bisa 

diproduksi oleh dalam negeri, oleh nelayan-nelayan kita itu harusnya 

memang tidak boleh diimpor karena itu akan bersaing dengan produk-

produk dalam negeri," ujarnya dilansir situs detikcom, Senin (13/1/2020). 

 

Faktor kedua, impor dilakukan karena memang ada hasil perikanan yang 

tidak ditemukan di perairan Indonesia. Misalnya yang paling banyak adalah 

makarel dan tepung ikan. Kapal-kapal penangkap ikan berbendera Cina 

kerap berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna 

Utara, Kepulauan Riau (Kepri) yang bertujuan untuk menangkap hasil laut 

di perairan Indonesia.(PH) 

 

Sumber : https://parstoday.com/id/news/indonesia-i77516-

negeri_maritim_indonesia_impor_ikan_dari_cina  
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Kasus lobster gemparkan sektor kelautan perikanan nasional 

Oleh M Razi Rahman  Selasa, 8 Desember 2020 13:04 WIB 

 

 
Jakarta (ANTARA) - 25 November 2020 barangkali merupakan tanggal 

yang tidak bisa dilupakan oleh Edhy Prabowo, karena pada hari itu, sekitar 

pukul 1.23 WIB, dirinya bersama sejumlah orang lain ditangkap oleh 

petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

Edhy Prabowo, yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Kelautan 

dan Perikanan, ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 

sepulang dari kunjungan kerja ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, terkait 

kerja sama budi daya udang. 

 

Setelah melakukan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah lokasi dan 

melakukan pemeriksaan terkait berbagai aspek, komisi antirasuah tersebut 

akhirnya menetapkan Edhy Prabowo bersama enam orang lain sebagai 

tersangka kasus suap penetapan izin ekspor benih lobster. 

 

KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga 

menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan 

izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan 

ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar. 

 

Uang yang berasal dari rekening tersebut dipergunakan antara lain untuk 

keperluan belanja barang mewah seperti jam tangan Rolex hingga tas Louis 

Vitton di negeri adidaya. 

 

Pascapenangkapan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan Surat Edaran NOMOR: 

B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020, yang menyatakan menghentikan 
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sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait 

ekspor benih lobster. 

 

Namun, hal tersebut ternyata tidak membuat upaya menyelundupkan benih 

lobster menjadi terhenti. Terbukti, sekitar sepekan setelah penangkapan 

Edhy Prabowo, pihak berwenang juga masih menggagalkan upaya ekspor 

ilegal sebanyak 42.500 benih lobster di Dermaga Batu Ampar, Batam, 

Kepulauan Riau. 

 

Hasil sitaan berupa 42.500 benih lobster tersebut kini telah dilepasliarkan 

KKP di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Batam. 

 

Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP Tb Haeru Rahayu menyatakan 

pelepasliaran lobster dilakukan sebagai bentuk komitmen KKP dalam 

menjaga dan melestarikan populasi lobster di habitatnya. 

 

Hal itu, ujar dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan 

rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. 

 

Usut tuntas 

 

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 

menginginkan KPK mengusut tuntas kasus ekspor benih lobster, terkait 

dengan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 

Prabowo serta sejumlah orang lainnya. 

 

Sekjen Kiara Susan Herawati berpendapat memang banyak hal yang tidak 

transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini. 
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Susan melanjutkan di antara hal yang penting diperhatikan terkait dengan 

ekspor benih lobster antara lain tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan 

Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan dalam penerbitan Peraturan Menteri 

KP No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. 

 

Bahkan, masih menurut dia, pembahasannya cenderung tertutup serta 

tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster. 

 

Kedua, penetapan ekspor benih bening lobster sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh 

penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi 

kepada sejumlah parpol, serta hanya menempatkan nelayan penangkap 

dan pembudi daya lobster sebagai objek pelengkap semata. 

 

Ia mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut 

terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih 

lobster tersebut. Bahkan, izin ekspor benih lobster itu dinilai ORI 

bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. 

 

Selain itu, ujar dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik 

Indonesia telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam bisnis ekspor benih lobster di Indonesia. Salah satu temuan penting 

KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan 

melalui Bandara Soekarno Hatta, padahal mayoritas pelaku lobster berasal 

dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera. 

 

Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara RI 

telah menetapkan enam bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman 

benih lobster ke luar negeri, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti 
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Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional 

Lombok, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Hasanuddin Makassar. 

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyatakan 

ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari segi hulu hingga ke hilir. 

 

Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara 

lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang 

ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak 

mendapatkan izin ekspor. 

 

Dari segi hilir, lanjutnya, antara lain adanya penentuan satu perusahaan 

kargo saja yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih 

lobster. 

 

Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa 

menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah 

berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Tidak tepat 

 

Sementara itu, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 
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Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti China, sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi 

Suhufan menyatakan evaluasi yang dilakukan pascapenangkapan Edhy 

Prabowo jangan berhenti hanya soal izin ekspor benih lobster, tetapi harus 

diperluas ke kebijakan perizinan lainnya. 

 

Abdi Suhufan mengingatkan bahwa selain izin benih lobster, sistem 

perizinan lain pada sektor kelautan dan perikanan perlu mendapat 

pengawasan semua pihak terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Sejumlah hal yang rawan, masih menurut dia, antara lian adalah 

kewenangan perizinan seperti untuk pertambakan, tata ruang pesisir dan 

laut, reklamasi dan izin kapal ikan. 

 

Menurut dia, potensi pidana korupsi terkait kasus ekspor benih lobster 

walaupun nilainya kecil, tetapi bisa berdampak psikologis dan menjadi 

semacam peringatan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih rawan 

terjadi praktik korupsi. 

 

Ia berpendapat besarnya kewenangan perizinan di KKP ini jika tidak di tata 

dengan baik akan mengundang praktik percaloan atau broker yang 

berkelindan dengan kekuasaan atau oligarki. Kondisi tersebut, lanjutnya, 
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mesti diantisipasi dengan menutup celah korupsi kebijakan, suap dan 

percaloan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat. 

 

Momentum koreksi 

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, 

menyatakan tertangkapnya Edhy Prabowo sebaiknya menjadi momentum 

guna melakukan koreksi total KKP. 

 

Ia memaparkan, sejumlah langkah yang harus dilakukan KKP adalah 

merevisi regulasi terkait syarat kejanggalan dari hulu ke hilir terkait dengan 

pengaturan pemanfaatan lobster, serta menyinergikan program dan 

kegiatan antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya 

untuk memperkuat usaha pembesaran lobster dalam negeri. Hal yang tidak 

kalah penting, lanjutnya, adalah KKP perlu lebih besar lagi bersinergi 

dengan nelayan dan pembudi daya lobster di berbagai daerah. 

 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

menyatakan tidak ada yang salah terkait regulasi mengenai benih lobster 

seperti tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 tentang 

Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. 

 

Luhut menyebut memang ada mekanisme ekspor yang dinilai keliru, yakni 

dalam hal pengangkutan benih bening lobster dari Indonesia ke negara 

tujuan ekspor. Untuk itu, tim KKP sedang melakukan evaluasi sembari 

menghentikan sementara ekspor benih lobster. 

 

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Syahrul Yasin 

Limpo mengajak seluruh pegawai KKP untuk bangkit dan terus berbuat 

yang terbaik bagi negara, antara lain dengan mengoptimalkan kegiatan di 

sisa waktu tahun anggaran 2020. 
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Dikatakannya, program-program KKP tidak boleh berhenti lantaran sangat 

dinanti oleh para nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pemasar hasil 

perikanan terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini yang sangat 

membutuhkan kehadiran negara. 

 

Semoga wejangan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan nyata dan 

sepenuh hati, agar ke depannya tidak ada lagi guncangan seperti kasus 

lobster yang menggemparkan dunia sektor kelautan dan perikanan 

nasional. 

Oleh M Razi Rahman Editor: Nusarina Yuliastuti 

 

 

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/1883412/kasus-lobster-

gemparkan-sektor-kelautan-perikanan-nasional 
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RI Kirim Benur, Ekspor Lobster Vietnam Kuasai Pasar China 

NEWS - CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia 27 November 2020 08:40 

 

Jakarta, CNBC Indonesia- Pengamat Ekonomi Kelautan, Suhana 

menyebutkan bahwa dampak izin ekspor benih lobster ini membuat 

Vietnam menjadi penguasa pasar ekspor lobster China. Dimana, capaian 

ekspor Vietnam sebelumnya sama dengan Indonesia yaitu masih dibawah 

100 ton/bulan tetapi sejak diizinkannya ekspor benih dari Indonesia nilai 

ekspornya meningkat hingga 800 ton/bulan sementara bagi Indonesia. 

 

Sehingga langkah bijak yang seharusnya dilakukan KKP adalah 

mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan yang dianatranya 

dapat dilakukan dengan mendorong nelayan pembudidaya untuk 

meningkatkan budidaya lobster didalam negeri karena nilai ekonomis dari 

lobster siap konsumsi jauh lebih besar dibanding dengan ekspor benih. 

Selengkapnya simak dialog Muhamamd Gibran dengan Pengamat 

Ekonomi Kelautan, Suhana dalam Profit,CNBCIndonesia (Kamis, 

26/11/2020) 

 

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20201126114456-8-

204818/ri-kirim-benur-ekspor-lobster-vietnam-kuasai-pasar-china 
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Menteri Kelautan dan Perikanan baru perlu evaluasi regulasi lobster 

 

Subagyo 

Rab, 23 Desember 2020 9.51 AM WIB· 

 

 

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan 

merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti 

Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi terkait regulasi 

pengelolaan lobster yang dikeluarkan KKP. 

 

"Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 12/2020," kata Moh Abdi Suhufan, Rabu. 

Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait 

pengelolaan lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan 

keputusan akhir juga bisa obyektif. 

 

Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang 

lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada 

kegiatan budidaya dalam negeri. 

  

 Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan 

Indonesia itu juga menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri 

baru sudah bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP. 

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama 

S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari 

segi hulu hingga ke hilir. 

 

Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara 

lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang 
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ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak 

mendapatkan izin ekspor. 

 

Dari segi hilir, lanjutnya, antara lain adanya penentuan satu perusahaan 

kargo saja yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih 

lobster. Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata 

bisa menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, 

setelah berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

 

Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti China, sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/menteri-kelautan-dan-perikanan-baru-

025151338.html 
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Sejumlah Pakar Menyarankan Menteri Ad Interim Luhut Binsar 

Pandjaitan Agar Kebijakan Ekspor Benih Lobster Diberhentikan 
Secara Total. Pasalnya, Aturan Tersebut Dinilai Hanya 

Menguntungkan Negara Tetangga. 
 

• Tim WowKeren  Nov 30, 2020 

 

WowKeren - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy 
Prabowo menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih 

lobster. Posisinya yang kosong itu pun diserahkan kepada Menteri 

Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar 

Pandjaitan untuk sementara. 

 

Sebagai langkah pertamanya, Luhut pun langsung memanggil jajaran 

eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas 

perihal peraturan menteri (Permen) soal ekspor benih lobster. Hasilnya, 

kebijakan tersebut akan dihentikan untuk sementara dan dievaluasi. 

 

Namun, para pakar tak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka 

menyarankan agar kebijakan ini lebih baik disetop total karena dinilai hanya 

menguntungkan negara tetangga. 

 

Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana menilai 

kebijakan itu lebih baik dihentikan secara permanen. Pasalnya, kebijakan 

tersebut dinilai hanya menguntungkan Vietnam. 

 

"Menurut saya baiknya di setop permanen ekspor benih lobster karena 

secara bisnis hanya akan menguntungkan Vietnam," kata Suhana 

dilansir detikcom, Senin (30/11). "Perlu diingat bahwa Vietnam merupakan 

negara pesaing Indonesia dalam pasar lobster konsumsi di pasar 

internasional." 
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Sejak Indonesia membuka keran ekspor benih lobster, Vietnam semakin 

menguasai pasar lobster internasional. Padahal, pasokan benih lobster 

berasal dari Indonesia. 

 

"KKP perlu belajar dari kebijakan 5 tahun terakhir, bahwa ketika benih 

lobster dilarang ekspor, nilai ekspor Indonesia naik sangat tinggi dan 

Vietnam justru kebalikannya, nilai ekspornya terus menurun," ujarnya. "Tapi 

sekarang sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai pasar lobster 

Internasional karena pasokan benih dari Indonesia." 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim 

untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Dia minta ekspor benih lobster disetop 

karena dinilai merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan manfaat 

ekonomi-sosial dalam jangka panjang. 

 

Abdul meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi 

total kebijakan tersebut dengan menyetop ekspor benih lobster dan 

menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya lobster kepada nelayan 

dalam negeri. "Kami kembali mengingatkan dan mendesak kepada KKP 

untuk mengevaluasi total kebijakan ekspor benih lobster dengan 

memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lobster untuk kepentingan 

dalam negeri saja yakni usaha pembesaran dalam rangka memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat pembudidaya lobster dan nelayan dalam 

negeri," katanya. 

 

Abdul mengaku miris dan sedih mengetahui pernyataan Luhut yang 

menyebutkan aturan ekspor benih lobster tidak salah. "Saya cukup miris 

mendengar pernyataan Pak Luhut, beliau menyatakan ekspor benih lobster 

tidak ada masalah, tetap bisa jalan hanya sekarang dievaluasi dan 

dihentikan terlebih dahulu. Saya cukup miris dan sedih karena beliau 
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mengabaikan semua fakta yang dikhawatirkan oleh publik terutama yang 

ditemukan oleh KPK dan KPPU dengan persaingan usaha tidak sehatnya," 

tuturnya. 

(wk/nidy) 
 
Sumber : https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00341609.html 
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Duh, Ternyata Indonesia Masih Impor Ikan dari China 

Oleh Redaksi - Senin, 13 Jan 2020 | 05:04 WIB  

 

 

SERANG – Negara Indonesia sebenarnya kaya akan ikan, namun ternyata 

Indonesia masih impor sejumlah hasil perikanan dari China. Padahal China 

juga mencuri hasil perikanan dari laut Indonesia. Salah satunya di perairan 

Natuna yang kemudian menimbulkan ketegangan dengan Indonesia. 

 

Lantas apa penyebab Indonesia masih impor hasil perikanan dari China? 

Pengamat Perikanan Suhana menilai Indonesia masih impor perikanan dari 

China yang sebenarnya bisa dihasilkan sendiri karena masalah ketegasan 

terhadap aturan. 

 

“Pertama kan kebijakan impor kita harus lebih tegas lagi. Pertama kebijakan 

impor kita itu adalah kan ikan-ikan yang tidak diproduksi, yang bisa 

diproduksi oleh dalam negeri, oleh nelayan-nelayan kita itu harusnya 

memang tidak boleh diimpor karena itu akan bersaing dengan produk-

produk dalam negeri,” kata dia saat dilansir  detikcom, Minggu (12/1/2020). 

Faktor kedua, impor dilakukan karena memang ada hasil perikanan yang 

tidak ditemukan di perairan Indonesia. 

 

“Kecuali untuk ikan-ikan yang memang tidak diproduksi dalam negeri. Nah 

itu seperti ikan pacific mackerel kan memang kita nggak punya, ikan salmon 

kita nggak punya,” sebutnya. 

 

Lalu ada pula hasil perikanan yang memang diimpor untuk kebutuhan 

bahan baku industri. Hasil jadinya akan diekspor kembali. 

 

“Kalau industri kan dia nanti akan diekspor kembali. Untuk bahan baku 

industri ya kayak cakalang, kan kita masih impor tuh karena untuk bahan 
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baku industri di mana nantinya jadi produk kaleng dan diekspor kembali, 

bukan yang langsung ke pasar domestik,” jelasnya. 

 

Namun menurutnya sulit untuk mengidentifikasi perikanan yang diimpor 

dari China apakah ditangkapnya di perairan Indonesia. 

 

“Nah kita kan kita nggak tahu apakah itu ikan dari Indonesia atau bukan. Ya 

kan karena Indonesia tidak terlalu ketat untuk mengetahui apakah ikan itu 

dari laut China Selatan atau bukan. Tapi ya salah satu potensi laut China 

Selatan itu adalah cumi gitu,” tambahnya. 

(Red) 

 

Sumber : https://www.bantennews.co.id/duh-ternyata-indonesia-masih-

impor-ikan-dari-china/ 
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Ikan Beku Impor Dari China Dikhawatirkan Sebarkan Virus Corona 

2020-02-07  

 

JAKARTA, (IslamToday ID) – Impor ikan dari China dikhawatirkan dapat 

menyebarkan virus corona ke Tanah Air. Seperti diketahui, pemerintah 

hanya melarang impor untuk komoditas hewan hidup liar seperti ular dan 

kura-kura. 

 

“Kekhawatiran penyebaran virus corona pada ikan impor dari China tetap 

ada, terlebih ikan yang diimpor sebagian besar adalah ikan mackerel beku 

untuk bahan baku industri pemindangan,” kata pengamat perikanan lulusan 

Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana, Jumat (7/2/2020).  Menurutnya, ikan 

pindang tersebut dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga 

pemerintah harus memastikan betul ikan impor itu aman dari berbagai virus, 

termasuk virus corona. “Badan karantina ikan perlu terus memperketat 

penjagaan impor ikan dari China,” kata Suhana. 

 

Seharusnya, lanjutnya, impor ikan dari China pun dihentikan sementara. 

Langkah tersebut perlu dilakukan sambil memastikan infrastruktur 

laboratorium uji milik karantina mampu mendeteksi virus corona. “Saya 

sendiri belum punya data terkait tingkat kemampuan infrastruktur karantina 

ikan dalam mendeteksi virus corona pada ikan beku,” tuturnya.   

 

Ke depannya, Suhana mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan zona 

tambahan, seperti diatur dalam United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS). Zona tambahan itu dijadikan tempat memeriksa kapal-

kapal yang membawa barang impor sebelum masuk ke perairan kepulauan 

Indonesia.  “Dengan difungsikannya zona tambahan, dipastikan kapal-kapal 

dan media yang dibawa yang sampai ke Indonesia sudah aman. Aman dari 

berbagai ancaman,” jelasnya. 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Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga 

menghentikan sementara impor ikan dari China. Hanya saja penghentian 

berlaku untuk ikan hidup.  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 

mengaku, KKP telah membatasi izin impor ikan dari China selama satu 

bulan terakhir. Alasannya, ia tak ingin mengambil risiko paling buruk. 

 

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), 

Indonesia mengimpor 18,2 ton reptil hidup termasuk ular dan penyu dari 

China sepanjang 2019. Nilai impor reptil hidup ini 216.000 dolar AS.   Angka 

impor ini meningkat dibanding impor reptil hidup asal China pada 2018 

sebesar 11,6 ton dengan nilai 120.000 dolar AS. Tak hanya itu, Indonesia 

mengimpor 1,2 ton mamalia hidup dari China senilai 98.000 dolar AS. BPS 

tak memerinci jenis mamalia apa saja yang dimaksud.  Berdasarkan fakta 

angka tersebut, pemerintah memutuskan untuk menutup kran impor 

terhadap komoditas hewan hidup dari China. Langkah itu diambil menyusul 

peningkatan antisipasi penyebaran virus corona. 

 

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, prioritas larangan 

impor hewan hidup asal China menyasar jenis hewan liar (wild animal), 

contohnya penyu dan ular. Hewan liar memang diyakini berpotensi menjadi 

perantara penyebaran virus corona ke manusia. “Sementara kan distop 

yang hewan liar. Impor-impor itu biar aman lah ya,” ujar Agus, Rabu 

(5/2/2020).  Sedangkan impor makanan olahan atau produk turunan dari 

daging tidak dilarang. Menurut Agus, makanan olahan yang diproduksi di 

China sudah melalui proses hilirisasi dan sterilisasi, sehingga sudah aman 

untuk dikonsumsi. Kementerian Perdagangan juga akan menyusun daftar 

rincian larangan impor hewan hidup dari China. (wip) 

 

Sumber : https://islamtoday.id/news/20200207045056-6492/ikan-beku-

impor-dari-china-dikhawatirkan-turut-sebarkan-virus-corona/ 
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Menteri Kelautan dan Perikanan baru perlu evaluasi regulasi lobster 

 

12/2020 Jakarta – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) 

Moh Abdi Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi 

terkait regulasi pengelolaan lobster yang dikeluarkan KKP. 

 

“Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 12/2020,” kata Moh Abdi Suhufan, Rabu. 

 

Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait 

pengelolaan lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan 

keputusan akhir juga bisa obyektif. 

 

Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang 

lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada 

kegiatan budidaya dalam negeri. 

 

Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan 

Indonesia itu juga menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri 

baru sudah bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP. 

 

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama 

S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari 

segi hulu hingga ke hilir. 

 

Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan lain 

terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang ke 

ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak 

mendapatkan izin ekspor. 
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Dari segi hilir, lanjutnya, lain adanya penentuan satu perusahaan kargo saja 

yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih lobster. 

 

Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa 

menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah 

berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

 

Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti China, sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Sumber : https://ijn.co.id/menteri-kelautan-dan-perikanan-baru-perlu-

evaluasi-regulasi-lobster/ 
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Bantah Jenderal Luhut, Pakar Kelautan dan Maritim: Ekspor Baby 

Lobster Tidak Tepat Secara Ekonomi Apalagi Ekologi 
Selasa, 08 Desember 2020 - 15:01 WIB Nanda Alisya 

 

 

Padahal, era Susi Pudjiastuti menjabat menteri kelautan dan perikanan, 

ekspor benih lobster ditutup. Yang boleh adalah ekspor lobster dewasa, 

bukan benihnya. Alasannya secara ekonomi lebih bernilai tambah serta 

ekologi aman. Artinya ada dua pandangan yang berbeda. Lalu sejatinya 

seperti apa sih? 

 

Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) 

menilai, ekspor benih lobster merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam 

perspektif ekonomi dan ekologi. "Dari segi ekonomi dan ekologi ekspor 

benih lobster tidak menguntungkan," ujar Kepala Riset Kebijakan Ekonomi 

Kelautan PK2PM, Suhana dalam diskusi daring di Jakarta, Senin malam 

(7/12/2020). 

 

Secara ekonomi, menurut dia, ekspor benih lobster akan meningkatkan 

daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya saing lobster 

Indonesia di pasar internasional. "Pada 2015, Vietnam berada di atas 

Indonesia untuk ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh 

Indonesia, Vietnam mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak 

mengisi pasar internasional seperti China. Kondisi itu meningkatkan daya 

saing Indonesia di pasar internasional," katanya. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. Periode Januari-Juli 2020 volume impor lobster dari sebagian besar 

negara pemasok ke China mengalami penurunan, kecuali Vietnam yang 

naik hingga mencapai 550,83%. 
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Secara volume, lanjut dia, dalam periode itu Vietnam menduduki posisi 

pertama sebagai pemasok lobster ke China dengan pangsa pasar sebesar 

33,85%. Sementara Indonesia hanya di posisi lima besar dengan pangsa 

pasar hanya 1,88%. "Ekspor benih hanya meningkatkan kinerja ekspor 

Vietnam," ucapnya. 

 

Suhana mengatakan, pelarangan ekspor benih lobster tidak hanya di 

Indonesia, negara lain seperti Australia, Inggris, Honduras, dan Nikaragua 

pun melarang untuk melakukan ekspor benih lobster. 

 

Ia menyampaikan, salah satu aturan di Australia yakni melarang 

penangkapan lobster yang siap bertelur, membawa telur, berada dalam 

tahap siklus hidup yang dilindungi dan secara hukum diharuskan untuk 

mengembalikan lobster ini segera ke air. Selain itu, terdapat juga batasan 

panjang minimal hingga berat lobster yang dilarang untuk ditangkap. 

 

Sementara secara ekologi, Suhana mengatakan, eksploitasi benih lobster 

di alam akan mengancam keseimbangan rantai makanan di ekosistem 

perairan pesisir. "Saya sangat setuju budidaya lobster, karena akan 

menjadi kekuatan masa depan kelautan," katanya. 

 

Sekedar mengingatkan Edhy Prabowo mundur dari jabatan Menteri 

kelautan dan Perikanan usai kena OTT KPK terkait dugaan suap izin ekspor 

benih lobster. Selain itu, banyak peyelewengan dalam tata kelola ekspor 

baby lobster. 

 

Bersama sejumlah pejabat dai Kementerian Kementerian kelautan dan 

Perikanan (KKP), Edy ditetapkan sebagai tersangka. Sejatinya, ekspor 

benih loster sudah dilarang di era Susi Pudjiastuti. namun dibuka oleh Edhy 

Prabowo. Belakangan terkuak banyaknya permainan di dalamnya. 
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Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi 

Luhut Panjaitan menjabat sebagai menteri perikan dan kelautan ad interim 

alias sementara. Saat rapat pertama di KKP, Luhut menilai tidak ada yang 

salah dalam kebujakan ekspor bibit lobster. Lantaran hasilnya dapat 

dinikmati oleh masyarakat. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu 

Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster. Tidak tertutup 

kemungkinan dibuka lagi. "Sekarang dihentikan. Mungkin beberapa waktu 

dan setelah nanti evaluasi, kami akan lanjutkan lagi kalau memang bisa 

dilanjutkan," kata Luhut usai Rapat Eselon 1 KKP di kantor KKP, Jakarta, 

Jumat (27/11/2020). 

 

Luhut sempat meminta Sekjen KKP Antam Novambar berserta timnya 

melakukan evaluasi kebijakan selama sepekan ke depan. Antam, menurut 

dia, telah melaporkan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat 

kepada nelayan di pesisir selatan. Namun, perlu dipastikan agar 

implementasinya tidak terjadi over fishing. 

Tak berselang lama, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo sebagai menteri ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Alasannya karena Menko Luhut harus kunjungan kerja ke Jepang bersama 

Menteri BUMN Erick Thohir, selama sepekan. 

 

Sumber : https://bizlaw.id/read/33878/Bantah-Jenderal-Luhut-Pakar-

Kelautan-dan-Maritim-Ekspor-Baby-Lobster-Tidak-Tepat-Secara-Ekonomi-

Apalagi-Ekologi 
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Pengamat Mengaku Miris dan Sedih dengan Pernyataan Luhut yang 

Sebut Aturan Ekspor Benih Lobster Tidak Salah 
Ahad, 29 November 2020 - 20:47:24 WIB 

 

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pernyataan Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 

bahwa aturan ekspor benih lobster tidak salah sangat disayangkan oleh 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. 

Ia mengaku miris dan sedih mengetahui pernyataan tersebut terlontar dari 

Luhut yang juga selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim 

menggantikan Edhy Prabowo. 

 

"Saya cukup miris mendengar pernyataan Pak Luhut, beliau menyatakan 

ekspor benih lobster tidak ada masalah, tetap bisa jalan hanya sekarang 

dievaluasi dan dihentikan terlebih dahulu. Saya cukup miris dan sedih 

karena beliau mengabaikan semua fakta yang dikhawatirkan oleh publik 

terutama yang ditemukan oleh KPK dan KPPU dengan persaingan usaha 

tidak sehatnya," kata Abdul kepada detikcom, Minggu (29/11/2020). 

Abdul mengatakan pemerintah harus menghentikan ekspor benih lobster 

secara total. Dia mau, pemerintah ekspor jika benih lobsternya sudah 

besar. 

 

"(Boleh diekspor) ukurannya harus sudah di atas 150 gram atau 200 gram, 

bukan diekspor dalam bentuk benur lobsternya. Benur lobsternya juga 

diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, dalam rangka usaha 

pembesaran maupun pembenihan," ucapnya. 

 

Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana juga meminta 

agar Luhut mempertimbangkan pernyataan dari Pengurus Besar Nahdatul 

Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang tidak setuju 
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dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Pasalnya, mereka menilai 

kebijakan tersebut tak sesuai dengan ajaran Islam karena memanfaatkan 

kekayaan alam tanpa memberi kesejahteraan masyarakat. 

 

"Pak Luhut perlu melihat data secara baik dan benar, supaya tidak 

terpengaruh oleh opini para ekspotir yang terbukti telah melanggar aturan. 

Rekomendasi PBNU dan PP Muhammadiyah juga perlu dipertimbangkan 

oleh Pak Luhut," tuturnya. 

 

Jika mau ekspor benih lobster, kata Suhana, KKP harus mengembangkan 

hatchery (tempat penetasan) lobster terlebih dahulu, agar benihnya tidak 

tergantung pada alam seperti saat ini. 

 

"Ingat bahwa Indonesia punya pengalaman kehilangan benih bandeng di 

alam pada tahun 1970-an karena dieksploitasi sejak benihnya dan distop 

ekspor benih bandeng sampai 1980-an. Alhamdulilah benih Bandeng 

sekarang sudah disuplai dari hatchery, jadi tidak tergantung pasokan alam 

lagi," jelasnya. 

Berikut pernyataan Luhut yang bilang aturan ekspor benih lobster tidak 

salah: 

 

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang 

ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi 

sudah kita cek tadi, tadi saya tanya pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh 

rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut di gedung 

Mina Bahari I, Jumat (27/11/2020). 

 

Hanya saja memang, Luhut mengakui ada masalah dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut yaitu praktik monopoli. Praktik monopoli ini sempat 

diendus KPPU. Itulah yang menurutnya harus dievaluasi dan harus 

dihentikan sementara. 
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"Sementara yang salah tadi adalah monopoli, seperti pengangkutan itu 

yang tidak boleh terjadi," ujar Luhut. 

 

Manfaat kebijakan ekspor benih lobster menurut Luhut terasa bagi nelayan-

nelayan di pesisir selatan Indonesia. "Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen 

sampaikan ke saya itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan," 

ujarnya. 

 

•    

Editor : Rahma Nurjana 

 

Sumber : https://www.harianhaluan.com/news/detail/114433/pengamat-

mengaku-miris-dan-sedih-dengan-pernyataan-luhut-yang-sebut-aturan-

ekspor-benih-lobster-tidak-salah 
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Ekspor Benih Lobster Diminta Setop Total, Bukan Cuma Evaluasi 

 

Redaksi 

20:29 WIB, 29 November 2020 

        

Jakarta, Aceh Bisnis - Kebijakan ekspor benih lobster sedang dihentikan 

sementara dan dievaluasi ulang. Hal itu dilakukan setelah Edhy Prabowo 

jadi tersangka dugaan kasus suap kebijakan tersebut. 

 

Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana meminta 

ekspor benih lobster sebaiknya dihentikan secara permanen. Pasalnya, 

kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan Vietnam. 

 

"Menurut saya baiknya di setop permanen ekspor benih lobster karena 

secara bisnis hanya akan menguntungkan Vietnam. Perlu diingat bahwa 

Vietnam merupakan negara pesaing Indonesia dalam pasar lobster 

konsumsi di pasar Internasional," kata Suhana kepada detikcom, Minggu 

(29/11/2020). 

Sejak Indonesia buka keran ekspor benih lobster, menurutnya Vietnam 

semakin menguasai pasar lobster Internasional. Padahal, pasokan benih 

lobsternya berasal dari Indonesia. 

 

"KKP perlu belajar dari kebijakan 5 tahun terakhir, bahwa ketika benih 

lobster dilarang ekspor, nilai ekspor Indonesia naik sangat tinggi dan 

Vietnam justru kebalikannya, nilai ekspornya terus menurun. Tapi sekarang 

sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai pasar lobster Internasional 

karena pasokan benih dari Indonesia," ujarnya. 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim 

untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Dia minta ekspor benih lobster disetop 
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karena dinilai merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan manfaat 

ekonomi-sosial dalam jangka panjang. 

 

Abdul meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi 

total kebijakan tersebut dengan menyetop ekspor benih lobster dan 

menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya lobster kepada nelayan 

dalam negeri. 

 

"Kami kembali mengingatkan dan mendesak kepada KKP untuk 

mengevaluasi total kebijakan ekspor benih lobster dengan memprioritaskan 

pemanfaatan sumber daya lobster untuk kepentingan dalam negeri saja 

yakni usaha pembesaran dalam rangka memberikan kemakmuran bagi 

masyarakat pembudidaya lobster dan nelayan dalam negeri," tandasnya. 

 

Sumber : https://www.acehbisnis.com/news/ekspor-benih-lobster-diminta-

setop-total-bukan-cuma-evaluasi/index.html  
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ISKINDO Dukung Pemerintah Adopsi Sustainable Ocean Economy 

Gatra.com | 17 Dec 2020 18:26 
 

Jakarta, Gatra.com - Ahli Kelautan Gorontalo, Aryanto Husain mendukung 

upaya pemerintah menindaklanjuti hasil High Level Panel Sustainable 

Ocean Economy (HLP SOE). Indonesia perlu lebih meningkatkan 

perlindungan efektif terhadap sumber daya kelautan dalam konteks 

pembangunan bekelanjutan. 

 

“Narasi Presiden Jokowi yang disampaikan dalam HLP SOE perlu 

tindaklanjut di dalam negeri berupa rencana aksi yang implementatif,” 

ucapnya dalam Forum Diskusi Pakar Kelautan yang digelar Ikatan Sarjana 

Kelautan Indonesia (ISKINDO) secara virtual, Rabu (16/12). 

 

Forum Diskusi Pakar Kelautan ini digelar dalam rangka memperingati Hari 

Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. 

Menurut Ketua Umum ISKINDO, Muh Zulficar Mochtar, forum ini bertujuan 

untuk menyerap masukan pakar dan membahas status, tantangan, peluang 

dan rekomendasi terkait masalah kelautan nasional. 

 

“Diskusi ini melibatkan 20 orang pakar kelautan dari berbagai macam latar 

belakang keahlian,” kata Zulficar dalam keterangan tertulisnya yang 

diterima, Kamis (17/12). 

 

Ia menjelaskan, diskusi ini menghasilkan 16 poin rekomendasi strategis 

yang akan disampaikan pada Presiden dan lembaga terkait. Diharapkan, 

rekomendasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

perumusan rencana pembangunan kelautan nasional. 
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“Antara lain tentang logistik dan transportasi laut, antisipasi kebencanaan, 

konflik di Laut Cina Selatan, wisata bahari berkelanjutan, pengembangan 

budidaya kelautan sebagai alternatif pembangunan ekonomi, dan 

pendapatan negara,” jelasnya. 

 

Dewan Pakar ISKINDO sekaligus Rektor Universitas Haluoleo, Muhammad 

Zamrun juga mengusulkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang 

mendukung pemanfaatan energi alternatif seperti arus laut, gelombang, 

dan angin. Pasalnya, Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang 

dan enegri alternatif potensial yang banyak. 

 

“Jadi sebelum kita beralih memanfaatkan energi nuklir, saya rasa bisa 

memanfaatkan dulu energi potensial yang ada,” ucapnya. 

 

Pakar Ekonomi Kelautan yang juga ketua Bidang Litbang dan Pengkajian 

ISKINDO, Suhana menyebut perikanan merupakan salah satu sektor yang 

rentan akibat krisis pandemi Covid-19. Sehingga, pemerintah harus segera 

mengatasi pertumbuhan ekonomi perikanan yang anjlok hingga ke angka 

minus. 

 

“Walaupun ekspor perikanan naik secara total, tapi liat secara rinci 

beberapa wilayah drop karena tidak ada aktvitas ekspor. Yang naik tinggi 

hanya Jawa Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya. 

Suhana menambahkan, perlu adanya upaya meningkatkan ekspor dan 

pentingnya pengendalian impor. Menurutnya, ekspor langsung dari 

Sulawesi Utara merupakan upaya yang bagus dan perlu dibuka pintu 

ekspor lain yang potensial. 

 

Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/498525/ekonomi/iskindo-

dukung-pemerintah-adopsi-sustainable-ocean-economy  
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KKP Lepasliarkan Benih Lobster di Kawasan Perairan Batam 

Laporan oleh Anggi Widya Permani 

Selasa, 8 Desember 2020| 09:45 WIB 

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan 

Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang melepasliarkan 42.500 

benih bening lobster di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Batam, 

Kepulauan Riau. 

 

Tb Haeru Rahayu Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, dalam rilis yang 

diterima di Jakarta, Selasa (8/12/2020), menyatakan, benih bening lobster 

yang dikembalikan ke alam tersebut merupakan hasil sitaan Kantor 

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam 

bersama Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Batam 

pada Minggu lalu. 

 

Tb Haery Rahayu yang akrab disapa Tebe itu menegaskan pelepasliaran 

lobster dilakukan sebagai bentuk komitmen KKP dalam menjaga dan 

melestarikan populasi lobster di habitatnya. 

 

“Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN-

KP/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah 

negara Republik Indonesia, Ditjen PRL melalui BPSPL Padang bertugas 

merekomendasikan lokasi untuk pelepasliaran dari BBL yang 

diselundupkan,” ujar Tebe, dilansir Antara. 

 

Sementara itu, Mudatstsir Kepala BPSPL Padang menjelaskan pemilhan 

KKPD Batam atas pertimbangan keselamatan petugas dan kondisi perairan 

untuk habitat BBL. 
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Sejumlah faktor yang dipertimbangkan, ujar Mudatstsir, antara lain adalah 

kondisi saat ini yang sedang musim angin utara sehingga gelombang cukup 

tinggi. 

 

“Dengan pertimbangan keselamatan petugas, maka kita putuskan di 

kawasan lindung terdekat yaitu Pulau Ngual yang masuk dalam KKPD 

Batam. Kondisi karangnya juga bagus, bisa untuk habitat BBL,” papar 

Mudatstsir. 

 

Pasca pelepasliaran, BPSPL Padang telah berkoordinasi dengan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk pengawasan yang 

akan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Penjaga Samudera. 

Sebagaimana diwartakan, Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

“Dari segi ekonomi dan ekologi ekspor benih lobster tidak menguntungkan,” 

ujar Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Kelautan PK2PM, Suhana dalam 

diskusi daring di Jakarta, Senin (7/12/2020) malam. 

 

Secara ekonomi, menurut dia, ekspor benih lobster akan meningkatkan 

daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya saing lobster 

Indonesia di pasar internasional. 

 

“Pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk ekspor lobster. Tetapi 

ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam mengalami 

penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar internasional seperti 

China. Kondisi itu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar 

internasional,” katanya. 
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Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

Ia memaparkan, pada periode Januari – Juli 2020 volume impor lobster dari 

sebagian besar negara pemasok ke China mengalami penurunan, kecuali 

Vietnam yang naik hingga mencapai 550,83 persen. (ant/ang) 

 

Sumber : https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/kkp-

lepasliarkan-benih-lobster-di-kawasan-perairan-batam/ 
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Lebih Memilih Profit Ketimbang Ekosistem, Edhy Ekspor Benih 

Lobster 

Kebijakan ekspor diminta dihentikan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan 

Perikanan 

 

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendesak perizinan 

mengenai benih lobster sebelum akhirnya ia ditangkap penyidik KPK. 

Menteri KP tersebut sempat menyetop sementara kebijakan mengenai 

ekspor benih lobster. Sebelum keputusan tersebut diambil Edhy terus 

mendesak untuk kebijakan benih lobster agar bisa diekspor.  

 

DPR bersama pemerintah lainnya menilai kebijakan tersebut dapat 

merugikan, karena Pendaptan Negara Bukan Pajak (PNBP) minim. Dari 

kegiatan mengekspor benih lobster nantinya PNBP yang masuk akan 

kecil. Bisa diperkirakan seperti itu karena PP 75 Tahun 2015 PNBP, 

tarif benih hanya Rp 250 per seribu ekor benih lobster.  

 

Kebijakan ekspor diminta dihentikan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan 

Perikanan (KIARA) karena jumlah ekspor yang dilakukan melampaui 

ketentuan. Apalagi Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas 

Kajiskan) telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan dan 

perikanan negara mencapai tahap eksploitasi. Hal tersebut sangat 

merugikan negara, tidak hanya merusak ekosistem saja melainkan juga 

tidak mendapatkan profit.  

 

Abdul Halim selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritom untuk 

Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) telah 

mencurigai sejak awal Edhy mendesak. Pasalnya sedari awal Edhy 

membuka kebijakan mengenai pengeksporan benih lobster, sangat 

bertentangan dengan aspirasi nelayan dan pembudidaya. Berarti 
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pengeksporan benih lobster memang benar-benar dari pribadi Edhy 

Prabowo yang mungkin saja desakan dari pihak lain.  

 

“Januari-Maret 2020, saya diskusi dengan pembudidaya lobster di 

Lombok Timur yang menjadi andalan dari sentra budidaya lobster 

Indonesia. Mereka lebih menghendaki lobster tersebut dibesarkan di 

dalam negeri, kemudian setelah itu baru diekspor setelah beratnya 

telah memenuhi ketentuan tertentu,” ujar Abdul Halim pada CNN 

Indonesia (26/11/2020).  

 

Saat awal kebijakan Edhy memang sempat disambung hangat para 

nelayan dan pembudidaya. Hal ini dikarenakan Permen KP No. 56/2016 

tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, 

Kepiting, dan Rajungan. Permen tersebut terbit pada era kejayaan Susi 

Pudjiastuti yang membuat kegiatan mereka nyaris terhenti.  

 

Susi Pudjiastuti Ingin Melestarikan Lobster di Ibu Pertiwi 

Menteri KKP periode lalu, Susi Pudjiastuti meyakinkan dan menilai 

lebih baik dibiarkan berkembang biak secara alami di laut lepas. 

Pasalnya nelayan pembudidaya kesulitan mendapatkan bibit lobster 

karena sulit untuk dibesarkan. Niat baik Susi juga membuahkan hasil, 

terdapat perubahan stok penangkapan lobster yang tadinya merah 

menjadi kuning.  

 

Sehingga benih lobster tersebut bisa dimanfaatkan dengan dibuatkan 

penangkaran secara terbatas, bukan diekspor.  

 

Pembudidayaan Benih Lobster Harus Terus Berjalan 

Sebagian besar dari eksportir, tidak menginginkan kerja sama dengan 

pembudidaya mandiri untuk membesarkan benih-benih. Apabila benih 

ekspor diperbolehkan, maka para pembudidaya akan sulit untuk 



 
 

 
 87 

menemukan bibit lobster. Benih yang akan dipelihara dikeramba jaring 

apung milik pembudidaya.  

 

Dalam skala perekonomian, budidaya lobster dalam negeri akan jauh 

lebih menguntungkan dibanding mengekspor benih ke luar negeri. 

Keuntungan dari setiap pundi rupiah tidak hanya dinikmari oleh negara, 

namun juga bisa dinikmati oleh nelayan dan pembudidaya. Para 

pembudidaya juga akan lebih percaya diri dengan cara yang biasa 

mereka lakukan untuk membudidayakan benih.  

  

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi dan Perikanan KKP Suhana 

menyampaikan bahwa ekspor benih lobster hanya akan membuat 

Indonesia tidak memiliki daya tarik asing. Karena ekspor benih lobster 

hanya memiliki satu pasar, yaitu Vietnam. Sedangkan pasar konsumsi 

ekspor lobster dengan berat diatas 200 gram berada di banyak negara 

di dunia.  

  

Penulis: Annisa Ayu Winarni 

Publikasi pada: 29 November 2020 (20:38) 

 

Sumber : https://lawgo.id/media/article/lebih-pilih-profit-ketimbang-

ekosistem-edhy-prabowo-ekspor-benih-lobster 
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27 Juli 2020 15:06 

Kebijakan Dilonggarkan, 54 Kapal Asing Vietnam Masuk Indonesia 
Konten ini diproduksi oleh kumparan 

 

 

Sebanyak 54 kapal asing dalam satu grup milik Vietnam memasuki wilayah 

laut Indonesia. Kejadian itu tertangkap citra satelit European Space Agency 

(ESA) pada 21 Juli 2020 lalu. 

 

Peneliti Ekonomi Kelautan, Tropika Suhana, mengatakan 54 kapal tersebut 

merupakan jenis kapal yang menggunakan pair trawl atau alat tangkap 

pukat hela dasar berpapan. 

 

Dia menduga mudahnya kapal tersebut masuk ke wilayah perairan 

Indonesia karena kebijakan pemerintah saat ini yang melonggarkan 

terhadap kapal asing. 

 

"Sekarang kedaulatan sedikit dilonggarkan dengan kebijakan yang ada, 

tanggal 21 Juli kemarin tertangkap satelit ada 54 kapal milik Vietnam masuk 

ke Indonesia, menggerus sumber daya laut Indonesia," kata dia dalam 

diskusi Rembug Nasional Muhammadiyah: Ancaman Atas Kedaulatan 

Sumber Daya Laut secara virtual, dikutip kumparan Senin (27/7). 

 

Berdasarkan tangkapan satelit yang dilihatnya, kapal Vietnam tersebut 

membawa pair trawl karena antar kapal hanya berjarak 300-600 meter. 

Jalan kapal-kapal tersebut pun beriringan dengan kecepatan yang sama. 

 

Sedangkan jarak kapal sampai ke jaring pukat berjarak 750-1.500 meter. 

Suhana mengatakan, ini merupakan pukat terpanjang yang ditebar, sekitar 

3-4 kali lapangan bola jauhnya dengan luasan 50 kilometer persegi yang 

tersapu. 



 
 

 
 89 

 

sama. Di masa pandemi ini, illegal fishing sangat marak dilakukan oleh 

kapal ikan Vietnam di Laut Natuna dan intensitasnya cenderung 

meningkat," lanjutnya. 

 

Butuh Pakan Lobster, Kapal Vietnam Curi Ikan Rucah 

Suhana mengatakan masifnya Vietnam masuk ke luat Indonesia karena 

mereka butuh pakan untuk makan benih lobster. Pakan tersebut adalah 

ikan rucah yang ada di laut Indonesia. 

 

Menurut dia, untuk 1 kilogram lobster yang dibudidaya, perlu 20-50 kg ikan 

rucah. Ikan rucah merupakan ikan kecil yang memiliki protein tinggi. 

 

"Ada keterangan dari jurnal Internasional 2019, budidaya lobster Vietnam 

ini pakannya dari ikan rucah yang ditangkap pakai trawl. Vietnam banyak 

impor bibit lobster Indonesia, diduga butuh pakan besar, makanya cari ikan 

rucah (dari Indonesia juga)," ujarnya. 

 

Di dunia, hanya ada enam negara yang membudidaya lobster. Dari keenam 

negara itu, hanya Indonesia yang nekat ekspor benih lobster. Praktik ini 

pernah dibuka pada tahun 2000-an. 

 

Sejak Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2014-

2019, izin jual beli benih lobster dilarang. Tapi kini, izin tersebut dicabut, 

Indonesia kembali melanggengkan ekspor benih lobster. 

 

Kata Suhana, praktek ini bisa menurunkan daya saing Indonesia sebagai 

produsen lobster konsumsi (lobster dewasa) terhadap Vietnam. Sebab, 

Vietnam menjadi negara pengimpor bibit lobster dari Indonesia. 
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"China sebagai konsumen lobster. Jadi kalau lobster konsumsi Indonesia 

bakal kalah saing dengan Vietnam karena dia bisa ekspor lewat darat. 

Pasar utama kita akan kalah. Jadi double kekalahan kita, sumber daya alam 

tergerus, dan konsumsi juga kalah," ujarnya. 

 

Sumber : https://kumparan.com/kumparanbisnis/kebijakan-dilonggarkan-

54-kapal-asing-vietnam-masuk-indonesia-1tswhPmoonu/full 
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Evaluasi Regulasi Lobster jadi Tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Baru 

23 Dec 2020, 11:000 

 

INILAH, Jakarta,- Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) 

Moh Abdi Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi 

terkait regulasi pengelolaan lobster yang dikeluarkan KKP. "Sebaiknya 

lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

12/2020," kata Moh Abdi Suhufan, Rabu (23/12/2020) 

 

Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait 

pengelolaan lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan 

keputusan akhir juga bisa obyektif. 

 

Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang 

lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada 

kegiatan budidaya dalam negeri. 

Abdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan 

Indonesia itu juga menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri 

baru sudah bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP. 

 

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama 

S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari 

segi hulu hingga ke hilir. 

 

Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara 

lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang 

ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak 

mendapatkan izin ekspor. 
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Dari segi hilir, lanjutnya, antara lain adanya penentuan satu perusahaan 

kargo saja yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih 

lobster. 

 

Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa 

menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah 

berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

 

Ia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti China, sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Sumber : https://www.inilahkoran.com/berita/69039/evaluasi-regulasi-

lobster-jadi-tantangan-menteri-kelautan-dan-perikanan-baru 

  



 
 

 
 93 

Pengamat: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Bisa Rugikan 

Indonesia 
Kamis, 9 Juli 2020 | 00:54 WIB 

 

 
Pengamat: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Bisa Rugikan Indonesia 

 

JAKARTA, KOMPASTV - Polemik kebijakan ekspor benih lobster menjadi 

sorotan di Bidang Perikanan. Menurut Pengamat Ekonomi Kelautan 

Suhana nilai kebijakan tersebut dapat merugikan Indonesia. 

 

Kebijakan dibukanya kembali Kran ekspor benih lobster hanya akan 

menguntungkan pembudidaya Lobster di Vietnam, karena mendapatkan 

pasokan lobster dari Indonesia. 

 

"Ekspor Benih Lobster itu secara ekonomi akan hanya menguntungkan 

para pembudidaya Lobster di Vietnam,"ujar Suhana. 
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Suhana menilai daya saing pembesar lobster di Vietnam di pasar 

internasional akan terus meningkat dan akan berbanding terbalik dengan 

apa yang terjadi di Indonesia. 

"sehingga daya saing produk lobster hidup Vietnam di pasar internasional 

akan semakin meningkat berbanding terbalik para 

pembesar lobster di Indonesia,"ujar Suhana 

 

Selain itu, Ekspor benih lobster menjadi kontradiktif dengan rencana 

pemerintah untuk mengembangkan pembesaran lobster. 

 

Pengamat ekonomi kelautan menilai seharusnya Pemerintah 

menghentikan kembali ekspor benih lobster. 

Penulis : Theo Reza 

Sumber : https://www.kompas.tv/article/92555/pengamat-kebijakan-

ekspor-benih-lobster-bisa-rugikan-indonesia 
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Ada Benih Lobster di Balik Permen KKP 

Jul 10, 2020634 

poster Kopi Pahit/ ist 

 

MONDAYREVIEW.COM – Di satu sisi ada ancaman ekologis, masa depan 

nelayan, dan daya saing ekspor jika Indonesia tidak mempertahankan 

keberadaan benih lobster. Di sisi lain ada kepentingan ekonomi nelayan 

menjadi pertimbangan utama dalam pembukaan kran ekspor benih lobster. 

Disamping aspirasi para nelayan kajian para pakar di bidang terkait juga 

dilibatkan sebelum kebijakan tersebut diambil. Hal tersebut menjadi butir 

penting dalam Diskusi Daring Kopi Pahit bertajuk “Ada Apa dengan 

Lobster” yang diadakan oleh Monday Media Group (10/7/2020).   

 

Pakar kelautan Suhana menegaskan pandangannya bahwa sebagian 

besar lobster diproduksi oleh alam atau perikanan tangkap. Bukan hasil 

budi daya. Maka upaya untuk mengembangkan budi daya lobster harus 

digalakkan bahkan dimulai sejak pembenihan. Saat ini sudah terjadi 
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eksploitasi yang berlebihan atau overfishing dalam penangkapan benih 

lobster. 

 

Tenaga Ahli Individual Bidang Kelautan dan Perikanan itu juga 

mengingatkan bahwa kecemasan atas keberlangsungan dan kelestarian 

alam tentu tak bisa dinafikan. Sebagai ilustrasi benih bandeng di alam habis 

pada tahun 1970-an. Sehingga waktu itu ekspor benih bandeng dilarang 

untuk mengembalikan lagi keberadaan bandeng di perairan Indonesia. Jika 

tidak dilakukan pelarangan saat itu bukan tidak mungkin kita harus 

mengimpor bandeng saat ini. 

 

Bagi Suhana Vietnam adalah pesaing kuat Indonesia di pasar ekspor 

lobster dunia. Tiongkok adalah negara tujuan ekspornya. Vietnam 

berbatasan darat dengan Tiongkok. Tentu saja harganya lebih kompetitif. 

Dalam beberapa tahun terakhir ekspor lobster Vietnam menurun karena 

kebutuhan mereka akan benih tidak tercukupi. 

 

Di sisi lain Andreau Pribadi, stafsus Menteri KP Bidang UKM dan Dunia 

Usaha menegaskan bahwa ketentuan bagi eksportir terbuka dan harus 

memenuhi ketentuan yang diatur ketat dalam Peraturan Menteri. Salah 

satunya adalah terverifikasi dalam melakukan budaya. Izin akan dicabut 

manakala terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan atas izin tersebut.   

 

Dengan kebijakan ini kerjasama investasi akan semakin terbuka dalam 

pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Investasi asing akan masuk 

Rp 25 M per-perusahaan yang sangat berarti pada masa pandemi atau 

extraordinary ini. Teknologi baru dari Australia, Vietnam, dan Tiongkok juga 

masuk bersamaan dengan investasi tersebut. 

 

Dani Setiawan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 

mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus dilandasi oleh 
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kepentingan bangsa dalam hal ini mengatasi problem sosial ekonomi 

nelayan. Dalam hal ini  mengatasi kemiskinan yang masih menggelayuti 

sebagian besar kehidupan nelayan. Ujung-ujungnya yang diuntungkan 

adalah pengusaha atau eksportirnya. 

 

Menurut Dani yang dilihat dan dibaca publik sudah berlangsung adalah 

ekspornya.  Sementara agenda menyangkut budi daya dan pemberdayaan 

nelayan baru rencana dan belum jelas. Roadmap dan langkah nyata 

menyangkut kepentingan nelayan sangat penting dijelaskan dan dieksekusi 

dengan tahapan-tahapan yang terukur dan transparan. 

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden Ali Mochtar Ngabalin 

menegaskan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Susi 

Pudjiastuti pada saat itu mendapat banyak kontroversi. Regulasinya tentu 

membawa manfaat dan pantas diapresiasi. 

 

Dan saat ini sudah ada Edhy Prabowo sebagai menteri Kelautan dan 

Perikanan dengan wewenang dan tanggung jawab yang diembannya di 

masa extraordinary demi memberi manfaat bagi para nelayan. Beri 

kesempatan bagi Menteri KP untuk menjalankan program ini. Demikian 

menurut Ali Mochtar Ngabalin yang menginginkan ada komunikasi dengan 

Susi Pudjiastuti sehingga tidak terjadi polemik di media sosial. 

Sumber : http://mondayreview.com/post/ada-benih-lobster-di-balik-

permen-kkp 
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Luhut Sebut Aturan Ekspor Benih Lobster Tidak Salah, Pengamat: 

Miris! 
Gelora News 

29 November 2020 

 
 

GELORA.CO - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk 

Kemanusiaan, Abdul Halim menyayangkan pernyataan Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

yang menyebut bahwa aturan ekspor benih lobster tidak salah. 

 

Abdul mengaku miris dan sedih mengetahui pernyataan tersebut terlontar 

dari Luhut yang juga selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim 

menggantikan Edhy Prabowo. 

 

"Saya cukup miris mendengar pernyataan Pak Luhut, beliau menyatakan 

ekspor benih lobster tidak ada masalah, tetap bisa jalan hanya sekarang 

dievaluasi dan dihentikan terlebih dahulu. Saya cukup miris dan sedih 

karena beliau mengabaikan semua fakta yang dikhawatirkan oleh publik 

terutama yang ditemukan oleh KPK dan KPPU dengan persaingan usaha 

tidak sehatnya," kata Abdul kepada detikcom, Minggu (29/11/2020). 

 

Abdul mengatakan pemerintah harus menghentikan ekspor benih lobster 

secara total. Dia mau, pemerintah ekspor jika benih lobsternya sudah 

besar. 

 

"(Boleh diekspor) ukurannya harus sudah di atas 150 gram atau 200 gram, 

bukan diekspor dalam bentuk benur lobsternya. Benur lobsternya juga 

diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, dalam rangka usaha 

pembesaran maupun pembenihan," ucapnya. 
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Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana juga meminta 

agar Luhut mempertimbangkan pernyataan dari Pengurus Besar Nahdatul 

Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang tidak setuju 

dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Pasalnya, mereka menilai 

kebijakan tersebut tak sesuai dengan ajaran Islam karena memanfaatkan 

kekayaan alam tanpa memberi kesejahteraan masyarakat. 

 

"Pak Luhut perlu melihat data secara baik dan benar, supaya tidak 

terpengaruh oleh opini para ekspotir yang terbukti telah melanggar aturan. 

Rekomendasi PBNU dan PP Muhammadiyah juga perlu dipertimbangkan 

oleh Pak Luhut," tuturnya. 

 

Jika mau ekspor benih lobster, kata Suhana, KKP harus mengembangkan 

hatchery (tempat penetasan) lobster terlebih dahulu, agar benihnya tidak 

tergantung pada alam seperti saat ini. 

 

"Ingat bahwa Indonesia punya pengalaman kehilangan benih bandeng di 

alam pada tahun 1970-an karena dieksploitasi sejak benihnya dan distop 

ekspor benih bandeng sampai 1980-an. Alhamdulilah benih Bandeng 

sekarang sudah disuplai dari hatchery, jadi tidak tergantung pasokan alam 

lagi," jelasnya. 

 

Berikut pernyataan Luhut yang bilang aturan ekspor benih lobster tidak 

salah: 

 

"Tadi kita evaluasi sebentar mengenai lobster, jadi kalau dari aturan yang 

ada, yang dibuat Permen, yang sudah dibuat itu tidak ada yang salah. Jadi 

sudah kita cek tadi, tadi saya tanya pak Sekjen, semua itu dinikmati oleh 

rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut di gedung 

Mina Bahari I, Jumat (27/11/2020). 
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Hanya saja memang, Luhut mengakui ada masalah dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut yaitu praktik monopoli. Praktik monopoli ini sempat 

diendus KPPU. Itulah yang menurutnya harus dievaluasi dan harus 

dihentikan sementara. 

 

"Sementara yang salah tadi adalah monopoli, seperti pengangkutan itu 

yang tidak boleh terjadi," ujar Luhut. 

 

Manfaat kebijakan ekspor benih lobster menurut Luhut terasa bagi nelayan-

nelayan di pesisir selatan Indonesia. "Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen 

sampaikan ke saya itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan," 

ujarnya.(dtk) 

 

Sumber : https://www.gelora.co/2020/11/luhut-sebut-aturan-ekspor-benih-

lobster.html 
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PK2PM Sebut Ekspor Benih Lobster Tak Menguntungkan 

Oleh 

As'ad Syamsul Abidin 

Desember 8, 2020 05:03 

 
Jakarta, Aktual.com – Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

“Dari segi ekonomi dan ekologi ekspor benih lobster tidak menguntungkan,” 

ujar Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Kelautan PK2PM, Suhana dalam 

diskusi daring di Jakarta, Senin (7/12) malam. 

 

Secara ekonomi, menurut dia, ekspor benih lobster akan meningkatkan 

daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya saing lobster 

Indonesia di pasar internasional. 

 

“Pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk ekspor lobster. Tetapi 

ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam mengalami 

penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar internasional seperti 

China. Kondisi itu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar 

internasional,” katanya. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Ia memaparkan, pada periode Januari – Juli 2020 volume impor lobster dari 

sebagian besar negara pemasok ke China mengalami penurunan, kecuali 

Vietnam yang naik hingga mencapai 550,83 persen. 
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Secara volume, lanjut dia, dalam periode itu Vietnam menduduki posisi 

pertama sebagai pemasok lobster ke China dengan pangsa pasar sebesar 

33,85 persen. Sementara Indonesia hanya di posisi lima besar dengan 

pangsa pasar hanya 1,88 persen. 

 

“Ekspor benih hanya meningkatkan kinerja ekspor Vietnam,” ucapnya. 

Suhana juga mengatakan, pelarangan ekspor benih lobster tidak hanya di 

Indonesia, negara lain seperti Australia, Inggris, Honduras, dan Nikaragua 

pun melarang untuk melakukan ekspor benih lobster. 

Ia menyampaikan, salah satu aturan di Australia yakni melarang 

penangkapan lobster yang siap bertelur, membawa telur, berada dalam 

tahap siklus hidup yang dilindungi dan secara hukum diharuskan untuk 

mengembalikan lobster ini segera ke air. 

 

Selain itu, lanjut dia, terdapat juga batasan panjang minimal hingga berat 

lobster yang dilarang untuk ditangkap. 

 

Sementara secara ekologi, Suhana mengatakan, eksploitasi benih lobster 

di alam akan mengancam keseimbangan rantai makanan di ekosistem 

perairan pesisir. 

 

“Saya sangat setuju budidaya lobster, karena akan menjadi kekuatan masa 

depan kelautan,” katanya. (Antara) 

(As'ad Syamsul Abidin) 
 

Sumber : https://aktual.com/pk2pm-sebut-ekspor-benih-lobster-tak-

menguntungkan/ 
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China Kembali Berulah di Natuna 

Penulis 

Redaksi Totabuanews 

- 

Minggu, 12 Januari 2020 

 

 
TNews, JAKARTA – Kapal-kapal penangkap ikan berbendera China kerap 

berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna Utara, 

Kepulauan Riau (Kepri). Tujuannya untuk menangkap hasil laut di perairan 

Indonesia. 

 

Di sisi lain, Indonesia pun masih impor perikanan dari China, sementara 

negara tersebut mencuri perikanan dari Indonesia. 

 

Pengamat Perikanan Suhana menjelaskan, total impor perikanan dari 

China ke Indonesia adalah 59 ribu ton per September 2019. Salah satunya 

adalah cumi yang padahal ada di perairan Indonesia. Berdasarkan data 

yang dia paparkan, jumlahnya adalah 2 ribu ton per September 2019. 

 

“Impor cumi itu 2019 ini ada 2.000 ton sampai September,” kata dia saat 

dihubungi detikcom, Minggu (12/1/2020).Selain cumi, Indonesia juga impor 

produk perikanan lainnya. Paling banyak adalah makarel dan tepung ikan. 

Namun dia memperkirakan cumi yang paling banyak diambil di perairan 

Laut China Selatan yang mencakup perairan Natuna. 

 

Dia tak bisa memastikan apakah ikan yang diambil China di perairan 

Indonesia kemudian diimpor ke Indonesia. Tapi tak tertutup kemungkinan 

dalam praktiknya hal itu terjadi. 
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“Nah mungkin cumi ini yang banyak ditangkap dari laut China Selatan. 

Sebagian mungkin masuk ke kita,” sebutnya.Untuk hasil olahan perikanan 

pun bisa saja yang diimpor dari China ke Indonesia, bahan bakunya alias 

hasil tangkapan produk perikanannya berasal dari Indonesia. 

 

“(Diimpor lagi ke Indonesia) mungkin dalam bentuk-bentuk olahan ya,” 

tambahnya. 

 

Sumber : https://totabuan.news/nasional/china-kembali-berulah-di-natuna/ 
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Fishy politics mar Jokowi's push to make Indonesia a marine power 

Industry rattled by arrest of fisheries minister and predecessor's policies 

 

 
A man walks past fishing boats at a port in Banda Aceh in Indonesia on 

Oct. 29. President Joko Widodo has talked up the need to "restore 

Indonesia as a maritime country."   © Reuters 

SHOTARO TANI and ISMI DAMAYANTI, Nikkei staff writersDecember 8, 

2020 13:03 JST 

 

JAKARTA -- Indonesia catches more fish than any country except China -- 

but lags in 12th place globally in exports of marine products. 

 

So when President Joko Widodo -- popularly known as Jokowi -- first took 

office, it seemed natural to have a grand vision of turning Indonesia into a 

fisheries powerhouse. He talked up the need to "restore Indonesia as a 

maritime country" and issued a presidential decree calling for government 

ministries to cooperate in the development of the fisheries sector. 

 

But six years on and currently into his second term, the industry remains 

largely underdeveloped. It has now been further rocked by the arrest of its 
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chief steward, Maritime and Fisheries Minister Edhy Prabowo, on corruption 

charges -- the first member of Widodo's second-term cabinet to be held over 

graft allegations. He is accused of malfeasance over issuance of export 

permits for lobster larvae -- charges that he has reportedly accepted. 

 

Further, policies such as a ban on mesh nets have angered fishermen and 

fisheries organizations. The administration's ambiguous position was also 

laid bare in politicking ahead of the 2019 presidential election. 

 

At the center of the controversies was Susi Pudjiastuti, the fisheries minister 

during Widodo's first term. Her status as an outsider -- she was a successful 

businesswoman and the country's first cabinet minister not to have finished 

high school -- and her outspokenness endeared her to the public. But her 

policies were not universally popular. 

 

The most contentious move was a ban on the use of trawl and seine nets. 

Known locally as cantrang, the use of the fine mesh nets has been shown 

by environmental groups to damage coral reefs and the seabed ecosystem. 

They also catch unnecessary fish, damaging the long-term sustainability of 

marine resources in a country where overfishing was already a concern. 

 

While environmentalists lauded the move, the vice chairman of the fisheries 

division at Indonesia's chamber of commerce said the ban would threaten 

the livelihoods of one million fishermen and five million more people 

employed in the broader industry. Newspapers reported that processing 

plants were forced to stop operations due to the lack of fish. 

 

One of Pudjiastuti's biggest critics was the Islam-based National Awakening 

Party, which is part of the ruling coalition. With strongholds in provinces with 

large numbers of fishermen, the party actively opposed the ban. Widodo, 
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perhaps wary of the votes at stake, delayed the implementation several 

times. 

 

The minister's move to stamp out illegal fishing by foreign vessels, which a 

government task force estimated costs the country $20 billion per year, was 

also criticized within the government. Then Vice President Jusuf Kalla and 

Coordinating Minister of Maritime Affairs Luhut Pandjaitan called on 

Pudjiastuti to stop blowing up seized vessels for fear of damaging relations 

with foreign countries. 

 

"Those foreign vessels are already [seized and] owned by Indonesia. Why 

must they be sunk?" Pandjaitan said in January 2018, suggesting they 

should instead be given to local fishermen. 

 

Widodo replaced Pudjiastuti with the now arrested Prabowo when he 

announced his second-term cabinet in October last year. The appointment 

was seen by some observers as a political ploy because Prabowo comes 

from the Gerindra Party led by Prabowo Subianto, the opposition candidate 

in the 2014 and 2019 presidential elections. The two men are close but not 

related. 

 

Prabowo's year in office was characterized by attempts to reverse many of 

the regulations his predecessor put in place. Upon inauguration, he said he 

would consider whether to continue sinking illegal foreign fishing vessels 

and vowed to revoke the ban on trawl and seine nets, arguing that would 

provide employment to fishermen working overseas for foreign companies. 
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The Indonesian government is evaluating a controversial policy that allows 

the export of lobster larvae.   © EPA/Jiji 

 

But a twist of fate, his downfall stemmed from a move to reverse one of 

those policies. 

 

Pudjiastuti banned the export of lobster and crab larvae in 2016, only 

permitting overseas shipments of adult lobsters. The former minister 

believed the ban would lead to improved sustainability, while exporting adult 

crustaceans would give fishermen more income. 

 

"There are people whose lives depend on finding lobster seeds. They sell 

them, they get money, they can live. If suddenly we ban the lobster seed 

trade, what will [they] do?" said Prabowo in December last year. 

"Thousands of people depend on this for their lives. We must find solutions 

[for them] first." 

 

He revoked the ban in May this year and was arrested six month later by 

the country's Corruption Eradication Commission on bribery charges related 

to the issuance of permits. 
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"The arrest has created a crisis of confidence for investors [in the fisheries 

sector]," said Suhana, fisheries observer at the Bogor Agricultural 

University. Corruption involving high-ranking officials "creates more 

uncertainty about where the fishing industry is headed." 

 

"It is best if the [post of] fisheries minister is occupied by professionals, free 

from group interests," said Suhana, who uses one name. "Prabowo's case 

seems to be for his own personal good and we don't know whether the 

[Gerindra] party is involved or not. But then, at least his replacement must 

be more capable." 

 

The position is temporarily held by Coordinating Minister of Maritime Affairs 

Luhut. Sandiaga Uno, who ran as Subianto's vice presidential candidate in 

the 2019 election and Fadli Zon, a prominent member of Gerindra Party, 

are among rumored candidates to take over the portfolio. 

 

Sumber : https://asia.nikkei.com/Politics/Fishy-politics-mar-Jokowi-s-push-

to-make-Indonesia-a-marine-power 
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Selasa 8/12/2020 | 17:19 

KKP Lepas liarkan Benih Lobster di Kawasan Perairan Batam 

 

 

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai 

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang 

melepasliarkan 42.500 benih bening lobster di Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah Batam, Kepulauan Riau. 

 

Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Tb Haeru Rahayu dalam rilis yang 

diterima di Jakarta, Selasa (8/12), menyatakan, benih bening lobster yang 

dikembalikan ke alam tersebut merupakan hasil sitaan Kantor 

Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam 

bersama Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Batam 

pada Minggu (6/12). 

 

Tb Haery Rahayu yang akrab disapa Tebe itu menegaskan pelepasliaran 

lobster dilakukan sebagai bentuk komitmen KKP dalam menjaga dan 

melestarikan populasi lobster di habitatnya. 

 

"Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN-

KP/2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah 

negara Republik Indonesia, Ditjen PRL melalui BPSPL Padang bertugas 

merekomendasikan lokasi untuk pelepasliaran dari BBL yang 

diselundupkan," ujar Tebe. 

 

Sementara itu, Kepala BPSPL Padang Mudatstsir menjelaskan pemilhan 

KKPD Batam atas pertimbangan keselamatan petugas dan kondisi perairan 

untuk habitat BBL. 
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Sejumlah faktor yang dipertimbangkan, ujar Mudatstsir, antara lain adalah 

kondisi saat ini yang sedang musim angin utara sehingga gelombang cukup 

tinggi. 

 

"Dengan pertimbangan keselamatan petugas, maka kita putuskan di 

kawasan lindung terdekat yaitu Pulau Ngual yang masuk dalam KKPD 

Batam. Kondisi karangnya juga bagus, bisa untuk habitat BBL," papar 

Mudatstsir. 

 

Pasca pelepasliaran, BPSPL Padang telah berkoordinasi dengan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk pengawasan yang 

akan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Penjaga Samudera. 

 

Sebagaimana diwartakan, Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

"Dari segi ekonomi dan ekologi ekspor benih lobster tidak menguntungkan," 

ujar Kepala Riset Kebijakan Ekonomi Kelautan PK2PM, Suhana dalam 

diskusi daring di Jakarta, Senin (7/12) malam. 

 

Secara ekonomi, menurut dia, ekspor benih lobster akan meningkatkan 

daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya saing lobster 

Indonesia di pasar internasional. Ant/E-10 

 

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/kkp-lepas-liarkan-benih-lobster-di-

kawasan-perairan-batam/ 

  



 
 

 
 112 

Pengamat: Ekspor Benih Lobster Akan Rugikan Nelayan 

NEWS - CNBC Indonesia TV, CNBC Indonesia 

 

15 July 2020 12:39 

  

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemberian ijin ekspor benih lobster dinilai 

Pengamat Ekonomi Kelautan, Suhana dapat merugikan nelayan dan 

pembudidaya. Dimana Vietnam yang menjadi negara tujuan ekspor lobster 

adalah negara pesaing Indonesia dalam pasar ekspor lobster, sehingga 

pasokan benih ini menjadi amunisi bagi Vietnam untuk meningkatkan daya 

saingnya produk Vietnam di pasar Internasional. 

 

Selain itu ekspor benih lobster ini juga dinilai Suhana akan menguntungkan 

eksportir saja mengingat harga benih ditingkat nelayan hanya mencapai 

Rp.5.000 - Rp 10.00 per ekor sementara ditingkat ekspor harganya 

mencapai USD 13 per ekor sehingga keuntungan yang diperoleh eksportir 

lebih jauh diatas nelayan. 

 

Selengkapnya saksikan dialog Daniel Wiguna dengan Pengamat Ekonomi 

Kelautan, Suhana dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 15/07/2020) 

 

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200715132846-8-

172877/pengamat-ekspor-benih-lobster-akan-rugikan-nelayan 
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Tantangan Menteri KP Baru, Evaluasi Regulasi Lobster 

SARIAGRI.ID - RABU, 23 DESEMBER 2020 | 12:45 WIB 
 

Editor: M Kautsar 

 
SariAgri - Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono 

sebagai Menteri Kelautan dan perikanan (KP). Usai ditunjuk, Sakti akan 

menghadapi tantangan di sektor perikanan. 

 

Menurut Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi 

Suhufan, salah satu tantangan yang harus diselesaikan Sakti yaitu 

pengelolaan lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP). 

 

Sebaiknya lakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 12/2020," kata Moh Abdi Suhufan, Rabu (23/12). 

Menurut Abdi, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah pengelolaan 

lobster di tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan keputusan akhir 

juga bisa obyektif. Dia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata 

menunjukkan mudarat yang lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib 

dihentikan dan fokus kepada kegiatan budi daya dalam negeri. 

 

Abdi menginginkan agar dalam jangka waktu 100 hari, menteri baru sudah 

bisa menunjukkan kerja cepat untuk membenahi KKP. 

 

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun 

menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari segi hulu 

hingga ke hilir. Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam 

perizinan antara lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku 

usaha yang datang ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan 

tetapi tidak mendapatkan izin ekspor. 
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Dari segi hilir, lanjutnya, antara lain adanya penentuan satu perusahaan 

kargo saja yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih 

lobster. 

 

Tama juga menyoroti adanya staf khusus menteri yang ternyata bisa 

menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor, setelah 

berkoordinasi dengan asosiasi terkait. 

 

Sebelumnya, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan 

Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana menilai bahwa ekspor benih lobster 

merupakan kebijakan yang tidak tepat dalam perspektif ekonomi dan 

ekologi. 

 

Suhana mengingatkan bahwa secara ekonomi, ekspor benih lobster akan 

meningkatkan daya saing lobster Vietnam, dan akan menurunkan daya 

saing lobster Indonesia di pasar internasional. 

 

Dia mengungkapkan, pada 2015, Vietnam berada di atas Indonesia untuk 

ekspor lobster. Tetapi ketika benih lobster dilarang oleh Indonesia, Vietnam 

mengalami penurunan, dan Indonesia mulai banyak mengisi pasar 

internasional seperti Cina, sehingga kondisi itu meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar internasional. 

 

Namun pada 2020, lanjut dia, kinerja ekspor lobster Vietnam naik seiring 

dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka ekspor benih 

lobster. 

 

Sumber : https://perikanan.sariagri.id/63188/tantangan-menteri-kp-baru-

evaluasi-regulasi-lobster 
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Ekspor benih lobster rugikan negara dan nelayan 

Taufiq Hidayatullah 

08/07/2020 18:00 WIB 

 

Kembali dibukanya keran ekspor benih bening lobster (BBL) oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal merugikan negara dan 

nelayan. Kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan dalam jangka 

pendek dan rawan penyimpangan jika tidak diikuti dengan pengawasan 

yang ketat. 

 

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Suhana 

menilai langkah pemerintah tersebut menjadi kontraproduktif, baik secara 

ekonomi maupun ekologis. Menurutnya, lebih banyak kerugian dibanding 

keuntungan yang ditawarkan jika ekspor BBL dilakukan. 

 

"Secara ekonomi jelas harga benih lobster jauh dibandingkan dengan harga 

ukuran konsumsi. Secara ekologi, kalau benih lobster dieksploitasi secara 

masif maka dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan rantai 

makanan ikan di alam," jelasnya kepada Lokadata.id, Rabu (8/7/2020). 

 

Menurutnya, kebijakan ini hanya akan menguntungkan industri budidaya 

lobster yang berada di negara tujuan ekspor BBL, salah satunya Vietnam. 

Ia memperkirakan hasil budidaya lobster di Vietnam akan meningkat karena 

kembali mendapat pasokan benih dari Indonesia. 

 

Padahal pasca pelarangan ekspor BBL di 2016, budidaya di Vietnam 

mengalami penurunan drastis karena pasokan benih dari Indonesia 

terhenti. Kondisi ini menurutnya akan membuat daya saing produk lobster 

Vietnam akan semakin tinggi di pasar internasional. 
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Sementara berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) 

sendiri, Vietnam menempati peringkat pertama produsen lobster budidaya 

disusul oleh Indonesia di pasar dunia. Suhana khawatir jika ini diteruskan 

budidaya lobster dalam negeri tidak akan berkembang dengan baik 

dikarenakan kalah saing dengan produk yang sama dari Vietnam. 

 

"Seharusnya kebijakan pemerintah Indonesia berpihak pada peningkatan 

daya saing lobster nasional," terangnya. 

 

Kritik serupa juga dilontarkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk 

Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati. Susan menilai kebijakan ini 

tidak memiliki landasan dan argumentasi yang cukup kuat. 

 

Lebih lanjut izin ini hanya akan mendorong eksploitasi sumber daya 

perikanan di pusat-pusat penangkapan dan budidaya lobster. Jika ekspor 

dilakukan, keberadaan benih dan lobster di alam bakal terganggu sehingga 

dapat mengancam kehidupan nelayan. 

 

"Secara ekologis tentu punya dampak jika terus diambil. Dan jika KKP lalai 

menjalankan Pasal 5 dari Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 maka selesai 

sudah lobster kita," jelasnya kepada Lokadata.id. 

 

Kekhawatiran hilangnya benih lobster di alam juga diakui oleh Suhana, 

dikarenakan penetasan lobster secara budidaya juga belum berhasil 

dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan catatannya, produksi lobster 

dunia sampai saat ini masih tergantung pada hasil tangkapan. 

 

Selama periode 2010-2018, produksi lobster yang berasal dari perikanan 

tangkap mencapai 99,69 persen. Sementara dari budidaya hanya 

menyumbang sekitar 0,46 persen. Catatan Suhana berbanding lurus 
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dengan data milik FAO. Diketahui dalam periode 2010-2018 produksi 

lobster dunia rata-rata tumbuh 1,5 persen per tahun. 

 

Pada 2018 total produksinya bahkan mencapai 318.760 ton, dengan rincian 

sebanyak 318.000 ton bersumber dari perikanan tangkap dan 1.760 ton dari 

perikanan budidaya. Sementara kontribusi perikanan budidaya dalam kurun 

waktu tersebut hanya mencapai 0,31 persen, sisanya atau sekitar 99,69 

persen masih dipenuhi dari perikanan tangkap. 

 

"Perlu diingat bahwa benih lobster sampai saat ini masih tergantung dari 

pasokan alam, kalau ini secara masif dieksploitasi maka akan 

mempercepat habisnya benih lobster di alam. Pemerintah seharusnya 

belajar dari kasus hilangnya benih bandeng di alam," paparnya. 

 

Potensi kerugian besar 

Di luar perkara alam, Suhana mengatakan selama ini masih ada disparitas 

harga benih di tingkat nelayan dengan pasar ekspor. Keuntungan yang 

selama ini didapatkan nelayan penangkap benih tidak sebanding dengan 

keuntungan yang didapat para eksportir. 

 

Menurut catatannya, harga benih tangkapan nelayan hanya berkisar Rp3-

5 ribu, akan tetapi di Vietnam harga benih lobster justru mencapai Rp139 

ribu per ekornya. 

 

"Sementara pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

juga sangat minim, karena sampai saat ini masih mengacu pada PP Nomor 

75 Tahun 2015. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa tarif PNBP benih 

krustasea hanya Rp250 per 1000 ekor," terangnya. 

 

Selain itu, menurut Susan pelarangan ekspor BBL juga telah terbukti 

menyelamatkan banyak uang negara. Pusat Data dan Informasi KIARA 
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(2019) mencatat, sepanjang 2015-2018, sebanyak 6.669.134 ekor benih 

lobster telah berhasil diselamatkan dari pengiriman ke luar negeri. 

 

Susan mengatakan jika dirupiahkan uang negara yang berhasil 

diselamatkan nilainya setara dengan Rp464,87 miliar. 

 

“Data ini menunjukkan bahwa pelarangan ekspor benih lobster berhasil 

menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Dengan demikian, 

larangan ekspor benih lobster terbukti menyelamatkan perekonomian 

nasional," ucap Susan. 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) 2020, ekspor 

lobster hidup (non benih) merupakan salah satu komoditas yang mengalami 

peningkatan di masa pandemi Covid-19. 

 

Pada Kuartal-1 2020, volume ekspor lobster Indonesia mencapai 493,66 

ton, atau naik sebesar 28,50 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu. Sementara nilai ekspor lobster pada Kuartal-1 juga mengalami 

kenaikan mencapai 16,36 persen dibanding tahun lalu, nilainya mencapai 

US$8,25 Juta. 

 

Budidaya jadi tantangan 

Dengan potensi pasar yang begitu besar, Suhana menilai kebijakan 

pelestarian benih maupun upaya penetasan benih budidaya menjadi lebih 

relevan ketimbang ekspor BBL. Lantaran pembudidayaan lobster dalam 

negeri relatif tidak sulit dan tidak memerlukan teknologi yang canggih. 

 

Hanya saja diakuinya pembudidayaan lobster memerlukan waktu yang 

relatif lebih lama dibandingkan dengan komoditas ikan lainnya. Suhana 

mengatakan proses budidaya lobster berkisar 8 bulan hingga 1,5 tahun 

lamanya, tergantung ukuran yang akan dipanen. 
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"Pelaku usaha budidaya lobster di Indonesia tidak tahan dengan lamanya 

tersebut, makanya lebih banyak ambil jalan pintas, dijual benih saja. 

Padahal nilai ekonominya jauh lebih besar ukuran konsumsi," jelasnya. 

Kendati demikian, ia menjelaskan kondisi ini dapat diatasi dengan 

pembudidayaan komoditas ikan lain, seperti kerapu. Dirinya mengatakan 

pembudidayaan lobster bisa dilakukan secara tumpangsari dengan kerapu 

dikarenakan pakannya yang sejenis. 

 

Berbeda dengan lobster, Ikan kerapu hanya membutuhkan waktu 3 sampai 

4 bulan untuk siap panen. Sehingga dalam satu kali siklus pembesaran 

lobster sebanding dengan 2 kali siklus budidaya kerapu. Kondisi ini 

menurutnya akan membantu cash flow dari nelayan agar tidak terlalu lama. 

"Itu yang harus dibina oleh pemerintah. Jangan diajari jalan pintas," 

jelasnya. 

 

Terpisah Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo 

mengklaim, meski membuka keran ekspor prioritas utama pemerintah tetap 

untuk mengembangkan budidaya lobster dalam negeri. Dikarenakan 

menurutnya ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat 

mengekspor BBL. 

 

"Kita prioritas budidaya, sekarang sudah berjalan. Perusahaan sudah 

membeli benih lobster dari nelayan. Namun, kemampuan budidayanya 

masih belum besar sehingga ada sisa benih. Masak iya dikembalikan lagi, 

bisa rugi. Sementara ada peluang ekspor. Ya sudah ekspor, tapi budidaya 

tetap jalan. Ini bagian dari proses," jelasnya melalui keterangan tertulis yang 

diterima Lokadata.id. 

 

Sumber : https://lokadata.id/artikel/ekspor-benih-lobster-rugikan-negara-

dan-nelayan  
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Viral! Effendi Gazali Tantang Susi Buka-bukaan Ekspor Benih 

Lobster 
Herdi Alif Al Hikam - detikFinance 

Sabtu, 15 Feb 2020 08:30 WIB 

 
Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti ditantang Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi 

Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali 

blak-blakan diskusi terbuka soal ekspor benih lobster. Hal ini diungkapkan 

Effendi lewat akun Twitter-nya. 

 

Awalnya, Selasa, 11 Februari lalu, Susi mengunggah sebuah video yang 

berisi pernyataan Effendi. Dalam video itu Effendi menyebut bahwa kondisi 

bibit lobster saat ini masih aman dari ancaman kepunahan. 

 

Dari komentarnya, Susi menyebut Effendi merupakan seorang yang 

berilmu tinggi. Namun dia menyayangkan pernyataan Effendi bagaikan 

mendukung pembukaan ekspor benih lobster. 

 

"Keilmuan tinggi seorang guru besar, Doctor, dalam 

menjustifikasi/memperlihatkan/meninggikan/membenarkan ignorances (ke

tidakpedulian) untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster. Saya tidak berilmu 

dan saya berduka," ungkap Susi dalam cuitannya di Twitter 

dikutip detikcom, Jumat (14/2/2020). 

 

Effendi pun berang disebut menganiaya orang tak berilmu, dia pun 

mengklarifikasi sindiran Susi. Dia menolak pernyataan yang menyebutkan 

bahwa dia mendukung ekspor benih lobster. 

 

Effendi juga menolak pernyataan Susi soal ancaman kepunahan lobster 

mengingat saat ini sudah ada fasilitas hatchery alias penetasan benih 
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lobster. Hal ini menurutnya juga sesuai dengan pernyataan lembaga 

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

 

"Kt beda pendapat soal lobster sdg terancam punah. Kl badan dunia CITES 

& IUCN tdk menyatakan lobster terancam punah, sy percaya mrk. Apalagi 

lobster sdh bs ditetaskan di hatchery. Atau adakah badan dunia lain yg 

menyatakan berbeda dgn CITES & IUCN?" cuit Effendi membalas Susi. 

 

Effendi sendiri memimpin Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi 

Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP). Komisi ini 

bertugas untuk memberi masukan kepada Menteri KKP dalam membuat 

keputusan. Komisi ini akan melakukan konsultasi publik dan menjadi 

pelopor untuk kerja sama riset dan pengembangan. 

 

Kembali ke permasalahan Effendi dengan Susi, Effendi menegaskan 

bahwa lobster tidak terancam punah. Menurutnya, memang sudah ada riset 

yang menyebutkan bahwa sudah ada lobster yang bisa ditetaskan, dengan 

fasilitas hatchery alias penetasan bibit lobster. 

"Kt beda pendapat soal lobster sdg terancam punah. Kl badan dunia CITES 

& IUCN tdk menyatakan lobster terancam punah, sy percaya mrk. Apalagi 

lobster sdh bs ditetaskan di hatchery. Atau adakah badan dunia lain yg 

menyatakan berbeda dgn CITES & IUCN," tulis Effendi. 

 

Effendi juga menyebut bahwa Susi sudah melakukan framing alias 

membingkai opini seakan-akan dirinya menindas orang tak berilmu. 

 

"Sy tdk tahu maksud yg edit video itu. Tp hoaxnya ada pd upaya 

menyimpulkan tiba2: EG (Effendi Gazali) dukung ekspor benih lobster+ 

framing GB/Dr menganiaya org tak berilmu! Duh dzholim nian framing 

memelas + kesimpulan itu," tulis Effendi. 
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Effendi menyebut bahwa tidak sekalipun dalam video yang diunggah dan 

disindir Susi dirinya menyebutkan untuk mendukung ekspor benih lobster. 

"trims Bu atas perhatian pd Konsultasi Publik KKP. JGNADADUSTA ini lirik 

lagu, tp bagus utk analisis video yg dipakai (tak satupun dlm video itu ada 

kata2 EG: "...sy dukung ekspor benih lobster") lalu lompat ke kesimpulan 

spt itu he he he," kata Effendi. 

 

Effendi pun mengajak Susi untuk berdiskusi terbuka soal ekspor benih 

lobster. Susi diundang untuk bersama-sama menunjukkan bukti terkait 

argumennya masing-masing. 

 

"Ayuk Bu kt ngobrol+ngopi & tunjukkan bukti2. Undangan 19 Feb tetap 

terbuka. Kt sama2 dukung keberlanjutan + hatchery & bongkar data 

penyelundupan benih lobster, apa adanya. Trims," cuitnya. 

 

Pelarangan ekspor lobster sendiri digulirkan Susi saat masih menjabat 

menjadi Menteri KKP pada kabinet sebelumnya. Apa sih alasan Susi ngotot 

melarang ekspor benih lobster? 

 

 

Berdasarkan catatan detikcom, kebijakan ini diterapkan dengan mengacu 

pada Permen KP nomor 1 Tahun 2015. Setidaknya ada dua alasan utama 

kenapa Susi menerbitkan larangan tersebut saat menjadi menteri. 

 

Mengutip artikel dalam laman resmi KKP disebutkan bahwa salah satu 

alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai 

tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, 

Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia 

sebelum terjadi kelangkaan. 
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Untuk itu, tak hanya melarang ekspor, Permen KP nomor 1 Tahun 2015 

yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster. 

Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi 

negara tetangga terutama Vietnam. Masyarakat yang diizinkan menangkap 

benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh 

negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia. 

 

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari 

Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, 

sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun. 

 

Effendi sendiri sempat menyebut kalau lobster tidak akan punah, pasalnya 

sudah ada penelitian yang menyebutkan bahwa benih lobster bisa 

dibudidayakan. Bahkan, hasil penelitian itu mau diimplementasikan di 

Indonesia. 

 

Dia menyebutkan bahwa peneliti Institut Kelautan dan Studi Antartika 

(IMAS) Peter Craven dan Cameron Parsons sudah berhasil menetaskan 

lobster. Keberhasilan kedua peneliti ini, menurut Effendi akan diuji coba di 

Indonesia. 

 

"22 Jan: Peter Craven & Cameron Parsons (IMAS: Institute for Marine & 

Antarctic Studies) sdh tegas menyatakan: kami sdh bisa menetaskan 

lobster di hatchery kami! Segera benurnya akan diuji dibudidaya di 

Indonesia!" tulis Effendy. 

 

Sementara itu di sisi lain, menurut Pengamat Perikanan Suhana, lebih baik 

lobster dibiarkan besar dan terpelihara di alam, lalu diambil saat sudah 

besar. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga 

ekosistem lobster di laut saja. 
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"Daripada budi daya, ini lebih bagus dipelihara di alam. Kita cuma jaga 

terumbu karang dan laut, biar mereka hidup sendiri, nanti kita ambil yang 

sudah besar," ucap Suhana kepada detikcom, Rabu (18/12/2019) lalu. 

 

Suhana menyebut selama ini negara penghasil lobster besar kebanyakan 

tidak melakukan budi daya. Mereka hanya menjaga ekosistem lobster di 

laut saja. "Di dunia ini penghasil lobster nggak ada yang budi daya, mereka 

ambil yang besar di laut. Kanada, Amerika, UK, mereka nggak ada budi 

daya. Semua menjaga alamnya mengatur alamnya," ucap Suhana. 

(ara/ara) 
 

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4900105/viral-

effendi-gazali-tantang-susi-buka-bukaan-ekspor-benih-lobster?single=1 
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Ngabalin akan Cari Permen 'Bermasalah' Era Susi 

Kamis 23 Jan 2020 19:57 WIB 

Red: Andri Saubani 

 

Salah satu Permen Susi yang dikaji Ngabalin adalah larangan ekspor 
benih lobster. 

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi 
 

Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KPS) Ali Mochtar 

Ngabalin telah resmi ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy 

Prabowo menjadi  pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi 

Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mengaku 

mendapatkan amanat khusus. 

 

Ngabalin menyampaikan, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi 

Publik sedang menyisir sekitar 24 peraturan menteri (permen) dari total 28 

permen yang dibuat pada zaman Susi Pudjiastuti. Menurut Ngabalin, 

banyak kebijakan yang tertuang dalam permen tersebut dinilai 'bermasalah' 

dan merugikan kepentingan nelayan serta masyarakat luas. 

 

Ngabalin mencontohkan upaya nelayan yang sudah membangun kapal. 

Namun, kemudian para nelayan terbentur izin dari permen yang pada 

akhirnya tidak memperbolehkan nelayan melaut dengan kapal tersebut. 

 

"Ini kan masalah bagi nelayan. Organisasi ini yang bisa mengkomuniksikan 

kepentingan nelayan ke kementerian. Itulah yang presiden harapan. Jadi 

ini adalah perintah presiden yang hendak dijalankan oleh KKP," ujar 

Ngabalin di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/1). 

 

Ngabalin menyampaikan banyak nelayan mengeluh akibat sejumlah 

permen sebelumnya yang membuat mereka tidak bisa melakukan 
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penangkapan ikan secara maksimal. Tim ini, kata Ngabalin, akan melihat 

kembali sejumlah kebijakan seperti aturan penangkapan ikan di zona 

ekonomi ekslusif hingga ekspor benih lobster. 

 

"Dari semua permen-permen itu, pasal mana dan ayat mana yang ada 

masalah. Dibikin daftar masalahnya, kemudian didiskusikan," ucap 

Ngabalin. 

 

Presiden Jokowi, kata Ngabalin, meminta Menteri Edhy tidak membuat 

kebijakan yang membuat gaduh kepentingan pemangku usaha dan para 

nelayan. 

 

"Ini kan peraturan menteri yang dibikin manusia untuk memberikan 

pelayanan kepada manusia dalam hal ini pelaku usaha dan nelayan. Kalau 

mereka merasa resah, maka kita lihat kembali," kata Ngabalin. 

 

Pada Senin (20/1), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 

memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi 

Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. 

Perkenalan itu disampaikan Menteri Edhy saat membuka Rapat Koordinasi 

KKP di the Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

 

Edhy menjelaskan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku 

kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan 

perikanan tidak salah arah. Edhy mengaku sudah lama berencana 

berbicara terbuka sekaligus memperkenalkan penasihat menteri yang 

diharapkan memberikan masukan agar upaya KKP membangun sektor 

kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. 

 

'Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam 
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mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata 

Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Senin 

(20/1). 

 

Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, 

Edhy berharap, ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan 

yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta 

berdasarkan budaya nusantara. 

 

"Bukan kebijakan atas balas dendam karena kita punya dendam dengan 

seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," ucap Edhy. 

 

Adapun dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya 

menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat 

penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-

KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. 

 

Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai 

Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan 

Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan 

Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan 

Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. 

 

Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP 

 

Penasihat Menteri: 

1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, 

inovasi teknologi, dan riset) 

2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi 

maritim) 



 
 

 
 128 

3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum 

internasional) 

4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik) 

5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan) 

6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi 

perikanan) 

7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan 

pengembangan sumber daya kelautan) 

8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan) 

9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang 

kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan) 

10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim) 

11. Effendi Gazali (anggota/pensihat bidang komunikasi publik) 

12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik) 

13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai 

tambah industri kelautan dan perikanan 

 

Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan 

Perikanan: 

1. Muhammad Yusuf (pembina) 

2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina) 

3. Yugi Prayatna (pembina) 

4. Effendi Gazali (ketua) 

5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan 

Keberlanjutan) 

6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan) 

7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha) 

8. Welnaldi (sekretaris) 

9. Bunga Kejora (wakil sekretaris) 
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Ekspor lobster meningkat 
Pengamat ilmu kelautan, Suhana pernah memaparkan fakta bahwa 

ekspor lobster justru mengalami peningkatan setelah adanya regulasi yang 

dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi 

Pudjiastuti. Regulasi itu melarang benih lobster untuk diekspor. 

 

"Setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 

(terkait larangan ekspor benih lobster), ekspor lobster meningkat," kata 

Suhana di Jakarta, Kamis (19/12). 

 

Menurut data yang diberikan Suhana yang diolah dari TradeMap 2019, 

ditemukan bahwa nilai ekspor lobster terus meningkat. Dari 7,09 juta dolar 

AS pada 2015, menjadi 14,84 juta dolar pada 2016, kemudian 17,31 juta 

dolar pada 2017, dan 28,45 juta dolar pada 2018. 

 

Selain itu, ungkap Suhana, dalam periode 2010-2016 rata-rata sekitar 

96,91 persen produksi lobster Indonesia bersumber dari perikanan tangkap. 

Ia menambahkan, hanya 3,09 persen yang berasal dari perikanan 

budidaya, serta sampai saat ini pasokan benih lobster untuk budidaya 

masih bersumber dari penangkapan di alam. 

 

"Pemerintah harus belajar dari hilangnya benih nener (bandeng) di alam 

pascabanyaknya benih nener ditangkap nelayan. Dalam 30 tahun terakhir 

ini benih nener hilang di alam. Untungnya benih nener sudah bisa 

dibenihkan secara buatan sehingga pasokan bandeng masih tersedia dari 

budidaya. Nah benih lobster sampai saat ini belum bisa dibenihkan secara 

buatan," katanya. 

 

 

Sumber : https://republika.co.id/berita/q4k9bk409/ngabalin-akan-cari-

permen-bermasalah-era-susi 
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Kontak : 
Blog : www.suhana.web.id 

Email : suhana@suhana.web.id 
Twitter : @suhanaipb 

FB : suhana.nana 


